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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 

АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ 

Булевар Краља Александра 73/II 

Број: 

Датум: 

Б е о г р а д 

ИЗБОРНОМ ВЕЋУ АРХИТЕКТОНСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ 

И З В Е Ш Т А Ј  

Комисије за припрему извештаја за избор три сарадника у звање асистента за ужу научну, 

односно уметничку област Архитектонско конструктерство на Департману за 

архитектонске технологије 

Декан Архитектонског факултета, проф. др Владан Ђокић, на основу предлога Департмана за 

архитектонске технологије, донео је одлуку бр. 02-25/1-24 од 20.12.2016. о расписивању 

Конкурса за избор три сарадника у звање асистента за ужу научну, односно уметничку област: 

Архитектонско конструктерство, на Департману за архитектонске технологије 

Архитектонског факултета у Београду, на одређено време, за временски период од 3 (три) 

године. 

Конкурс је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“, дана 22. децембра 2016. 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, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15-

аутентично тумачење, 68/15 и 87/16), члана 44. и члана 123. Статута Архитектонског факултета у 

Београду („Сл. Билтен АФ”, бр. 105/15 – пречишћени текст) и Законом о раду („Сл. гласник РС”, 

бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14). 

Одлуком Изборног већа Факултета бр. 01-2306/2-3 од 26. децембра 2016. године, образована 

је Комисија за припрему извештаја за избор кандидата (у даљем тексту: Комисија), у саставу: 

 др Миодраг Несторовић, дипл. инж. арх., председник, 

редовни професор Архитектонског факултета у Београду, 

 др Ненад Шекуларац, дипл. инж. арх., члан, 

ванредни професор Архитектонског факултета у Београду, 

 др Ружа Окрајнов Бајић, дипл. инж. грађ., члан, 

доцент Архитектонског факултета у Београду, 

 академик Ђорђе Злоковић, 

редовни члан Српске академија наука и уметности, 

 др Растислав Мандић, дипл. инж. грађ., члан, 

редовни професор Грађевинског факултета у Београду. 
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Увидом у конкурсни материјал примљен од Опште службе Факултета, Комисија је утврдила да 

су се на Конкурс благовремено пријавили следећи кандидати: 

 Милисавац Станко Зоран, 

/бр. пријаве 02-2362/1 од 29. децембра 2016. године/, 

 Милош Манески, дипл. инж. грађ. 

/бр. пријаве 02-2397/1 од 30. децембра 2016. године/, 

 Сара Петровић, маст. инж. арх. 

/бр. пријаве 02-2399/1 од 30. децембра 2016. године/, 

 Милица Петровић, маст. инж. арх. 

/бр. пријаве 02-2400/1 од 30. децембра 2016. године/, 

 Дарко Павићевић, маст. инж. арх. 

/бр. пријаве 02-2402/1 од 30. децембра 2016. године/. 

На основу увида у конкурсни материјал, Комисија је закључила да су пријаве свих кандидата на 

расписани конкурс поднете благовремено, да кандидат Милисавац Станко Зоран, бр. пријаве 

02-2362/1 од 29. децембра 2016. године, није доставио доказе да испуњава услове дефинисане 

чланом 72. став 1. Закона о високом образовању, а да остали пријављени кандидати 

испуњавају опште услове расписаног конкурса. 

На основу изнесеног, Комисија је у даљем раду разматрала 4 (четири) благовремено поднете 

пријаве на расписани конкурс оних кандидата који испуњавају опште услове расписа конкурса. 

Према одредбама Статута Архитектонског факултета у Београду Извештај Комисије садржи: 

 Биографске и библиографске податке о кандидатима; 

 Мишљење о испуњености услова за избор кандидата у сарадничко звање; 

 Услове из Закона о високом образовању; 

 Ближе услове утврђене општим актом Универзитета у Београду и Факултета и 

 Предлог Комисије. 

Осим већ постојећих општих услова за пријем утврђених Законом и Статутом: 

 Просечна оцена основних (додипломских) студија; 

 Просечна оцена основних академских студија; 

 Просечна оцена мастер академских студија; 

 Просечна оцена из уже научне и уметничке области за коју се кандидат бира; 

 Исказано опредељење кандидата да се бави научном области за коју конкурише; 

 Време трајања студија; 

 Научни и стручни радови; 

 Мотивисаност за рад у настави и рад у настави; 

 Рад на докторским студијама до момента састављања извештаја; 

 Познавање светских језика; 

 Као и други критеријуми које одреди Комисија за писање реферата за избор. 

Комисија је на почетку рада утврдила и додатне једнаковредне параметре по којима ће 

оцењивати укупан квалитет кандидата: 
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 Ван наставне активности; 

 Учешће и рад у настави на програмима из уже научне области за коју се кандидат бира;  

 Рад на докторским студијама до момента састављања извештаја, 

 Професионално ангажовање и интересовање (искуство и стручна усавршавања-

семинари, курсеви и радионице, учешће на конкурсима, изложбама). 

Комисија након анализе поднетих пријава подноси: 

ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА 

А. БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ И ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

1. Милош Манески дипл. инж. грађ. 

ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ 

Милош Манески, дипл. инж. грађ. рођен је 1983. године у Београду, где је завршио XIII 

Београдску гимназију. 

ПОДАЦИ О ОБРАЗОВАЊУ 

Основне (дипломске) академске студије  

Грађевински факултет Универзитета у Београду уписао је школске 2002/2003. године. 

Дипломирао је 2009. године на Одсеку за конструкције, са просечном оценом у току студија 

8,02 и оценом 10 на дипломском испиту, и стекао звање: дипломирани грађевински инжењер 

за конструкције. 

Током студирања, као један од студената који се истицао успехом, остварио је право на стручну 

праксу у иностранству. Стручну праксу у трајању од 14 месеци провео је усавршавајући се у 

Бечу, Аустрија у једном од највећих светских грађевинских концерна, фирми Штрабаг. За време 

трајања стручне праксе искористио је права мировања обавеза на Факултету. 

Просечна оцена из предмета релевантних за ужу научну област за коју се кандидат бира 

(Техничка механика 1 – девет, Техничка механика 2 – осам, Отпорност материјала – осам, 

Дрвене конструкције – седам, Основи металних конструкција – девет, Статика конструкција 2 – 

седам, Металне конструкције у зградарству – девет, Пројектовање и грађење бетонских 

конструкција – девет, Пројектовање и грађење бетонских конструкција 2 – девет, Специјалне 

металне конструкције – десет, Технологија бетона – девет, Фундирање - осам) износи 8,50. 

Докторске академске студије 

Школске 2009/2010. године на Архитектонском факултету Универзитета у Београду уписао је 

Докторске академске студије Архитектура и урбанизам научног карактера. У току студија на 

другој години определио се за усмерену наставу Архитектура – Конструктивни системи.  У току 

студија није обнављао ни једну годину студија и положио је све испите прописане студијским 
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програмом, са просечном оценом 9,53 и одобрена му је израда Докторске дисертације под 

насловом: Развој макроконачног елемента применом групно суперматричне процедуре за 

наборане конструкције (бр. 61206-6023/2-13 од 10.12.2013.). За ментора је именован проф. др 

Миодраг Несторовић. Кандидату је продужен рок за одбрану докторске дисертације до 

30.09.2017. године (Потврда бр. 03-18/394 од 29.12.2016.) 

РАД У НАСТАВИ 

Рад у настави на Универзитету у Београду-Архитектонском факултету 

Као студент докторских студија био је ангажован ради помоћи у извођењу дела наставе на 

предметима Департмана за архитектонске технологије Архитектонског факултета у Београду, о 

чему је приложио потврду, и то: 

на основним академским студијама 

 Механика и отпорност материјала (предметни наставник доц. др Александра Ненадовић) 
школске 2014/2015. године; 

 Конструктивни системи (предметни наставник проф. др Миодраг Несторовић) школске 
2013/2014. године; 

 Студио пројекат 2 – Архитектонске конструкције (студио проф. др Миодрага Несторовића) 
школске 2012/2013. године; 

 Просторне структуре (предметни наставник проф. др Миодраг Несторовић) школске 
2010/2011. године; 

на мастер академским студијама 
 Студио М03АК – Семинар 1: Моделовање конструктивних система применом методе 

коначних елемената (предметни наставник проф. др Миодраг Несторовић) школске 
2015/2016. године. 

ПРОФЕСИОНАЛНО ИСКУСТВО 

Кандидат наводи да је у току студија стручну праксу у трајању од 14 месеци обавио у предузећу 

Штрабаг у Аустрији.  

Након дипломирања 2009. године запослио се у предузећу Штрабаг где ради до данас. У 

предузећу Штрабаг је био ангажован на пословима од техничког сарадника, техничке подршке, 

шефа мањих градилишта до Руководиоца градилишта на градилиштима у Србији, Црној Гори, 

Русији, Украјини, Грузији и Бугарској. Као сарадник на пројекту учестовао је у изради више 

пројеката конструкције. 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

Кандидат наводи да је положио Стручни испит 2014. године (Уверење бр. бр. 11479-3/9927  од 

15.11.2014.) и да поседује лиценцу одговорног извођача радова грађевинских конструкција и 

грађевинско-занатских радова на објектима високоградње, нискоградње и хидроградње (бр. 

410 Ј121 15 од 12.03.2015).  

НАУЧНИ РАД  

Кандидат наводи да има искуство у научноистраживачком раду и да је до сада објавиo следеће 

научне радове: 

Радови публиковани у целости у међународном часопису: 
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М23 
 

Манески Ташко, Јованчић Предраг, Игњатовић Драган, Милошевић-Митић Весна, 
Манески Милош, Condition and behaviour diagnostics of drive groups on belt 
conveyors (Article), ENGINEERING FAILURE ANALYSIS, (2012), vol. 22 br. , str. 28-37 

М23 
 

Горан Воротовић, Саша Митић, Бранислав Ракичевић, Дражан Козак, Манески 
Милош, Марко Катинић, Failure analysis of bolted joint for the column of an aerial 
platform, Technical Gazette, DOI 10.17559/TV-20150513090840 (2015) 

Радови публиковани у целости у домаћим часописима: 

М24 
 

Nestorović, M.; Milošević, J.; Nestororvić, P.; Maneski, M. (2016). Instrumentalization of 
Origami in Construction of Folded Plate Structures - Design, Research and Education. 
Spatium, Institute of Architecture and Urban & Spatial Planning of Serbia, IAUS, No. 35, 
pp. 22-29. (UDC 72.012.363) (DOI: 10.2298/SPAT1635022N) (ISSN 1450-569X) (ISSN 
2217-8066 (Online)) 

Радови публиковани у целости у зборницима међународних конференција: 

М33 
 

Марина Димитријевић, Милош Манески, Компаративна анализа 

бочноторзионог извијања I профила према EUROCOD-у и JUS-у, GNP-2010 Жабљак, 

Црна Гора-фебруар 2010 

М33 
 

Манески Милош, Ћосић Марина, Варга Владимир, Станковић Јелена, Утицај 
геометрије решеткастих носача на промену вредности сопствене фреквенције, 
GNP-2014 Жабљак, Црна Гора-фебруар 2014 

М33 
 

Ћосић Марина, Варга Владимир, Станковић Јелена, Манески Милош, Analysis of 
Behavior of a Lattice Girder According to Theory of Plasticity with Link Elements (2015) 
Applied Mechanics and Materials, Vols. 725-726, pp. 559-565. 

Саопштење са скупа националног значаја штампаном у изводу: 

М64 
 

Манески Милош, (2013). Пројекат истраживања: Развој макроконачног 
елемента применом групно суперматричне процедуре за наборане 
конструкције. У корак са временом - 50 година предмета Конструктивни системи и 
Просторне структуре 1963-2013. - каталог серије догађаја одржаних у Музеју 
примењене уметности у Београду, 10-14. децембар 2013., у редакцији Ђ. 
Злоковића и М. Несторовића. Универзитет у Београду Архитектонски факултет. pp. 
35-36. ISBN 978-86-7924-115-3.  

СТРУЧНИ РАД 

Кандидат наводи да је учестовао је у изради више пројеката.  

Учешће на пројектима изградње инфраструктуре и ангажовање у фирми: 

03. 2015.-
2016. 

Техничка подршка, контрола трошкова, оптимизација технолошких процеса на 
градилишту  и стручна обука запослених; фирма Штрабаг Бугарска; 

06.2014.-
02.2015. 

Рехабилитација система даљинског грејања у градовима Рума, Шабац, Ваљево; 
RED FIDIC; Руководилац градилишта; фирма Штрабаг, Србија (вредност 3,0 
мил.€); 

06.2013.-
05.2014. 

Техничка подршка, контрола трошкова, оптимизација технолошких процеса на 
градилишту  и стручна обука запослених; 
Техничка припрема великих пројеката за потребе учешће на јавним набавкама 
и преговарање за пројекте у Русији, Украјини и Грузији; 
Фирма Штрабаг, Србија;  

09.2010.-
06.2013. 

Одржавање магистралних и регионалних државних путева у Црној Гори; 
Уговорни менаџер и шеф мањих градилишта; фирма Штрабаг, Србија (вредност 
10,0 мил.€ годишње); 

06.2009.- Рехабилитација LOTXI: Мостови на реци Црни Тимок; Технички сарадник; 
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09.2009. YELLOW FIDIC; Штрабаг, Србија (вредност 1,8 мил.€); 
09.2008.-
12.2008. 

Стручна пракса и израда дипломског рада; фирма Штрабаг, Аустрија; 

10.2006.-
10.2007. 

Изградња мотела, прилазних саобраћајница и паркинга на аутопуту С1; Стручна 
пракса; Штрабаг, Аустрија (вредност  9.0 мил. €). 

Учешће на изради пројеката конструкција: 

  Генерални пројекат: Изградња процесних постројења за производњу 
ацетатних естара и регенерацију органских растварача; сарадник на 
пројекту. 

  Главни пројекат: Пројекат продужења стреле са 30m на 45m одлагалишног 
уређаја OU-1 за површински кор Велики Кривељ РТБ Бор; сарадник на пројекту 

  Пројекат: Провера поузданости челичне конструкције против тега одлагача 
АРС 2000 на ПК Дрмно; сарадник на пројекту 

  Пројекат за извођење: Доградња са реконструкцијом дела постојећег објекта 
хотела Гранд Копаоник; сарадник на пројекту 

Учествовао је у тиму за израду једног идејног архитектонског-урбанистичког решења на 

интернационалном конкурсу: 

2011. Интернационални конкурс за израду идејног архитектонско-урбанистичког 
решења: Beton Hala Waterfront Center у Београду. Aутори: П. Несторовић, Ј. 
Милошевић, Ф. Петровић. Процена трошкова:  Манески Милош Београд, 2011. 
(БРГП: 23000m²) 

ПОЗНАВАЊЕ СТРАНИХ ЈЕЗИКА 

Кандидат наводи да говори енглески и немачки језик, а служи се руским и бугарским језиком. 

ВЕШТИНЕ И ПОЗНАВАЊЕ КОМПЈУТЕРСКИХ ПРОГРАМА 

Кандидат наводи да познаје:  

 Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), AutoCad, Tower, Saap, Microsoft project, Tilos, 
Komips. 

 Matlab, Fortran. 

2. Сара Петровић, маст. инж. арх. 

ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ 

Сара Петровић, маст. инж. арх. рођена је 1992. године у Београду, где је завршила XV 

београдску гимназију, природно математички смер. 

ПОДАЦИ О ОБРАЗОВАЊУ 

Основне академске студије  

Основне академске студије на Архитектонском факултету у Београду уписала је школске 

2011/2012. године. Дипломирала је у року од 3 године, 2014. године са просечном оценом 

током студија 9,30 и стекла звање: инжењер архитектуре. 
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Просечна оцена из предмета уже научне области за коју се кандидат бира (Механика и 

отпорност материјала – осам, Принципи конструисања архитектонских објеката – девет, 

Конструктивни системи – осам, Конструктивне карактеристике примењених материјала – десет) 

износи 8,75 и просечном оценом на свим  предмета, обавезних и изборних, из групе предмета 

Архитектонско конструктерство 9,00. 

Мастер академске студије  

Мастер академске студије уписала је школске 2014/2015. године на Архитектонском факултету 

у Београду. На студијском програму Архитектура - модул Архитектонско конструктерство, 

дипломирала је у року од 2 године, 2016. године, са просечном оценом током студија 9,40, 

просечном оценом из групе предмета Архитектонско конструктерство 9,67 и стекла звање: 

мастер инжењер архитектуре. 

Докторске академске студије 

Школске 2016/2017. године на Архитектонском факултету у Београду уписала је прву годину 

Докторских академских студија – архитектура и урбанизам (Уверење бр. д10/2016 од 

26.12.2016.). 

Стипендије 

Кандидат наводи да је стипендиста Републике Србије у школској 2012/13, 2013/14, 2014/15 и 

2015/16. години. 

РАД У НАСТАВИ 

Рад у настави на Универзитету у Београду-Архитектонском факултету 

Сара Петровић је као студент прве године мастер академских студија изабрана у звање 

сарадник ван радног односа, за помоћ у настави на основним академским студијама, у 

пролећном семестру школске 2014/2015. године, за временски период од 01.03.2015. до 

30.06.2015. године, на Департману за архитектонске технологије Архитектонског факултета у 

Београду (Одлука бр. 01-243/2-9.32 од 23.02.2015.). 

Као студент основних, мастер и докторских студија била је ангажована ради помоћи у 

извођењу дела наставе, о чему је приложила потврде, на следећим предметима: 

на основним и интегрисаним академским студијама 

 Студио 03А: Развој пројеката (студио доц. др Јасне Чикић Товаровић и доц. др Радојка 
Обрадовића) школске 2016/2017. године; 

 Принципи конструисања архитектонских објеката (предметни наставник доц. др Радојко 
Обрадовић) школске 2016/2017. године; 

 Конструктивне караткеристике примењених материјала (предметни наставник доц. др 
Ружа Окрајнов Бајић) школске 2015/2016. године; 

 Конструктивне караткеристике примењених материјала (предметни наставник доц. др 
Ружа Окрајнов Бајић) школске 2014/2015. године; 

 Принципи конструисања архитектонских објеката (предметни наставник проф. др Милан 
Глишић) школске 2013/2014. године. 

ПРОФЕСИОНАЛНО ИСКУСТВО 

Кандидат наводи да је, током студија у периоду јул/август 2014. године, обавила је стручну 

праксу, у трајању од 4 недеље у Béla Berec, architektur-modellbau-gestaltung, Еслинген, 

Немачка. 

http://www.berec.eu/
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Кандидат наводи да поседује следеће професионално искуство: 

 У периоду од 10.2016-11.2016. године је архитекта сарадник на израда идејних решења 
пројеката реконструкције и адаптације Саобраћајног института ЦИП.  

 У току 09.2016. године била је архитекта сарадник на снимању постојећег стања, 
Министарства пољопривреде и заштите животне средине.  

 У периоду од 05.2016-08.2016. била је сарадник у анализи архитектонско – конструктивних 
пројеката за ревизију (са проф. др Миланом Глишићем) Републичке ревизиона комисија за 
стручну контролу техничке документације, Београд, Србија, Министарство грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре.  

 У периоду 08.2014-03.2016. године била је сарадник на изради модела и макета у Florian 
weinmann  gestaltung modellbau möbel, Београд, СРБИЈА / Штутгарт, Немачка.  

 Од децембра 2015. године је спољни ликовни сарадник Српског хералдистичког друштва. 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

Кандидат се стручно усавршавала кроз учешће на радионицама: 

 Израда бетонског кануа, радионица у оквиру: Првог међународног конгреса грађевинских 
материјала: Бетон, ментор проф. др Јоханес Кирнбауер (Johannes Kirnbauer), сарадници в. 
проф. др Карл Дајкс (Karl Deix) и асс. Кристофер Стробл (Christopher Strobl), BSc, Стари 
Бановци, септембар 2016. 

 Новија архитектура Београда, једнодневна стручна пракса организована у сарадњи 
Завода за заштиту споменика града Београда, Филозофског факултета Универзитета у 
Београду -  Одељење за историју уметности уз подршку и Архитектонског факултета 
Универзитета у Београду, група: Градитељско наслеђе савске падине, ментор проф. др 
Мирјана Ротер Благојевић, сарадник др Марко Николић, Београд, Србија, јун 2016. 

 3D скенирање постојећег стања манастира Кастелан, ради израде пројекта 
реконструкције, једнодневна стручна пракса у сарадњи са Грађевинским факултетом у 
Београду, ментори проф. др Александар Чучаковић, доц. др Марко Пејић и доц. др 
Магдалена Драговић, Космај, децембар 2015. 

 Нови модели становања за угрожене у поплавама, у организацији радне групе 
Архитектонског факултета, радионица: Рука руци, ментор доц. др Наташа Ћуковић 
Игњатовић, сарадник м. арх. Никола Мацут, Београд, Србија, мај 2014. 

 UrBINizacija – пројекат дизајнирања и прављења рециклабилног материјала за град 
Београд, Одговорни млади – одржива будућност, UrbanEco Architects, април 2013. 

НАУЧНИ РАД  

Кандидат до сада нема објављених научних радова. 

СТРУЧНИ РАД 

Кандидат наводи да је учестовао је у изради пројеката:  

10.2016.-
11.2016. 

Израда идејних решења пројеката реконструкције и адаптације, Саобраћајни 
институт ЦИП; 

09.2016. Снимање постојећег стања и израда дигиталног плана, Министарство 
пољопривреде и заштите животне средине; 

05.2016-
08.2016. 

Пројекти: Модернизација железнице – Пројектна документација за пругу Нови 
Сад – Суботица – мађарска граница и идејни пројекат WEST 65 – Тржни центар 
и кула, као сарадник у анализи архитектонско – конструктивних пројеката за 
ревизију, сарадња са проф. др Миланом Глишићем. 
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Кандидат наводи да је учествовала на конкурсима, изложбама и да има награде и признања. 

Учешће на конкурсима: 

 City design, дизајнерски конкурс (у сарадњи са Радеч, М.) – I награда, 2016.; 
 Идејно решење бањско– хотелског комплекса Палић (рад у тиму), 2013.; 
 Идејно решење за нови винарију компаније Нелт (рад у тиму), 2012. 

Учешће на изложбама: 

 Изложба архитектонских скица: Докле смо стигли? у оквиру Балканског Архитектонског 
Бијенала, Народни музеј у Београду, новембар 2016.; 

 Изложба студентских радова: Стамбена архитектура у Србији у 19. и почетком 20. века, 
историјско – функционална анализа Куће трговца Стаменковића архитеката Николе 
Несторовића и Андре Стевановића, (у сарадњи са Радеч, М.) у оквиру предмета Изборни 
предмет 3-А: Стамбена архитектура у Србији у 19. и почетком 20. века, руководилац 
предмета проф. др Мирјана Ротер – Благојевић, сарадник др Марко Николић, 
Архитектонски факултет Универзитета у Београду, мај 2016.; 

 Изложба: Културни туризам Кикинде, пројекат Route plan/План рута (у сарадњи са Радеч, 
М.) у оквиру предмета Изборни предмет 3-У: Урбани менаџмент, руководилац предмета в. 
проф. др Урош Радосављевић, Кикинда, април 2016.; 

 Изложба: Нови модели становања за угрожене у поплавама, Галерија дома културе и 
спортова, Обреновац, мај - јун 2015.; 

 37. Салон архитектуре - Афирмација, Музеј примењене уметности, Београд, у оквиру 
пратећег програма Нови модели становања за угрожене у поплавама, пројекат 
Префабрикована адаптабилна кућа (у сарадњи са Радеч, М.) у оквиру радионице Рука 
руци, ментор доц. др Наташа Ћуковић-Игњатовић, сарадник М. Арх. Никола Мацут, април 
2015.; 

 23. Међународни салон урбанизма, пројекти: Нови модели становања за угрожене у 
поплавама и идејно конкурсно решење за бањско - хотелски комплекс Палић, новембар 
2014.; 

 UrBINizacija – изложба дизајнираног рециклабилног мобилијара насталог као резултат 
радионице Одговорни млади – одржива будућност, Архитектонски факултет Универзитета 
у Београду, април 2013. 

Прикази изложбених радова: 

 Публикација изложбе архитектонских скица Докле смо стигли? у оквиру Балканског 
Архитектонског Бијенала, OrionArt и Балканско Архитектонско Бијенале, Pressia, 2016.; 

 Петровић, С., и Радеч, М. Мапирање смештајних капацитета; Извештај са састанка у 
Општини Кикинда; Приказ студентског пројекта Route plan/План рута у Радосављевић, У., 
Ђорђевић, А. и Радосављевић, Ј., Културни туризам Кикинде (стр. 14-15,45,150-153), књига 
у процесу израде; 

 38. Салон архитектуре – Отворено, интернет публикација у категорији студентских радова, 
Пројекат Центар креативног пословања – Марина Дорћол, у оквиру предмета Студио 
пројекат М02: Вишеспратни армирано бетонски објекат, ментор проф. др Милан Глишић, 
април 2016.; 

 Нови модели становања за угрожене у поплавама (у изради), уредници: проф. В. Ђокић, 
доц. др Д. Миловановић Родић, доц. мр Б.  Судимац, А. Ђорђевић, Ј. Радосављевић, Ј. 
Бугарски, А. Јосифовски, А. Зорић, А. Душмановић, пројекат Префабрикована адаптабилна 
кућа (у сарадњи са Радеч, М.); 

 Берић, С. (мај 2014.) у листу Политика - приказ студентске иницијативе „Нови модели 
становања за угрожене у поплавама; 

 Каталог 23. Међународног салона урбанизма, рад иницијативе ''Нови модели становања за 
угрожене у поплавама'' и идејно конкурсно решење за бањско-хотелски комплекс ''Палић'', 
2014. 
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Признања: 

 Специјална препорука савета Салона архитектуре за афирмативну акцију у архитектури, 37. 
Салон архитектуре – Афирмација, за иницијативу Нови модели становања за угрожене у 
поплавама, Музеј примењене уметности, Београд, 2015.; 

 Специјално признање на 23. Међународном салону урбанизма за иницијативу Нови модели 
становања за угрожене у поплавама, Југословенско драмско позориште, Београд, 2014. 

Кандидат наводи да је била учесник у поставци и организацији изложби, семинара и пројеката:  

 Изложба студентских радова Стамбена архитектура у Србији у 19. и почетком 20. века, 
Архитектонски факултет Универзитета у Београду, поставка изложбе, мај 2016.; 

 Изложба студената Архитектонског факултета у Фиренци (Università degli Studi di Firenze – 
Dipartimento di Architettura) у сарадњи са Архитектонским факултетом Универзитета у 
Београду, професор Франћеско Колоти (Francesco Collotti) и проф. др Мирјана Ротер 
Благојевић, Фиренца – Београд – Фиренца; Косанчићев венац 1941-2015, Архитектонски 
факултет у Београду, новембар 2015.; 

 Изложба поводом посете RIBA (Royal Institute of British Architects) акредитационе комисије, 
члан радне групе – прикупљање материјала, организација и поставка изложбе, 
Архитектонски факултет у Београду, за школску 2014/15. годину; 

 Изложба поводом посете RIBA (Royal Institute of British Architects) акредитационе комисије, 
члан радне групе – прикупљање материјала, организација и поставка изложбе, 
Архитектонски факултет у Београду, за школску 2013/14. годину 

 Изложба и дискусије Дани Петра Петровића Његоша – Његошево наслеђе, организација 
изложбе, Правни факултет Универзитета у Београду, јун 2013. 

 Дани Деспота Стефана Лазаревића – научни скуп и изложба посвећени витешком реду 
Змаја и архитектонском наслеђу Србије за време владавине Деспота Стефана, организација 
научног скупа и организација и поставка изложбе, Правни факултет Универзитета у 
Београду, децембар 2012. 

 Свечана академија поводом стогодишњице од почетка првог Балканског рата, Правни 
факултет Универзитета у Београду, члан радне групе и организатор пратеће изложбе, 
октобар 2012. 

 Изложба фотографија и међународних уговора, организација и поставка изложбе, Правни 
факултет Универзитета у Београду, октобар 2012. 

ВЕШТИНЕ И ПОЗНАВАЊЕ КОМПЈУТЕРСКИХ ПРОГРАМА 

Кандидат наводи да познаје:  

 AutoCad, CorelDraw, Photoshop, Rhinoceros, MadCAM, Tower, Revit Architecture (сертификат), 
Microsoft Office пакета; 

 Рад на троосној СNC машини, програмирање, управљање и одржавање. 

ПОЗНАВАЊЕ СТРАНИХ ЈЕЗИКА 

Кандидат наводи да познаје: енглески језик (Ц1), немачки језик (А2) и италијански језик (А1). 
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3. Милица Петровић, маст. инж. арх. 

ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ 

Милица Петровић, маст. инж. арх. рођена је 1993. године у Београду. 

ПОДАЦИ О ОБРАЗОВАЊУ 

Основне академске студије  

Основне академске студије на Архитектонском факултету у Београду уписала је школске 

2011/2012. године. Дипломирала је у року од 3 године, 2014. године са просечном оценом 

током студија 8,92 и стекла звање: инжењер архитектуре. 

Просечна оцена из предмета уже научне области за коју се кандидат бира (Механика и 

отпорност материјала – десет, Принципи конструисања архитектонских објеката – девет, 

Конструктивни системи – осам, Конструктивне карактеристике примењених материјала – десет) 

износи 9,25 и  просечном оценом на свим предмета, обавезних и изборних, из групе предмета 

Архитектонско конструктерсвто 9,40. 

Мастер академске студије  

Мастер академске студије уписала је школске 2014/2015. године на Архитектонском факултету 

у Београду. На студијском програму Архитектура - модул Архитектонско конструктерство, 

дипломирала је у року од 2 године, 2016. године, са просечном оценом током студија 9,58, из 

групе предмета Архитектонско конструктерство 9,88 и стекла звање: мастер инжењер 

архитектуре. 

Докторске академске студије 

Школске 2016/2017. године на Архитектонском факултету у Београду уписала је прву годину 

Докторских академских студија – архитектура и урбанизам (Уверење бр. д9/2016 од 

26.12.2016.). 

РАД У НАСТАВИ 

Рад у настави на Универзитету у Београду-Архитектонском факултету 

Као студент мастер и докторских студија била је ангажована ради помоћи у извођењу дела 

наставе, о чему је приложила потврде, на следећим предметима: 

на основним и интегрисаним академским студијама 

 Студио 03А: Развој пројеката (студио доц. др Јасне Чикић Товаровић и доц. др Радојка 
Обрадовића) школске 2016/2017. године; 

 Принципи конструисања архитектонских објеката (предметни наставник доц. др Радојко 
Обрадовић) школске 2016/2017. године; 

 Механика и отпорност материјала (предметни наставник доц. др Александра Ненадовић), 
школске 2014/2015. године; 

Кандидат такође наводи да је у периоду од септембра 2014. до јануара 2016. године 

учествовала на предметима (без потврде): 

 СП3-Студио урбанизам; 
 Студио 01Б. 
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ПРОФЕСИОНАЛНО ИСКУСТВО 

Кандидат наводи да поседује следеће професионално искуство: 

 У току децембра 2016. године била архитекта-спољни сарадник на 3Д визуализацији за 
Prostoria, Београд, Србија. У периоду од 10.2016-11.2016. године је архитекта сарадник на 
израда идејних решења пројеката реконструкције и адаптације Саобраћајног института 
ЦИП;  

 У току 09.2016. године била је архитекта сарадник на снимању постојећег стања, 
Министарства пољопривреде и заштите животне средине; 

 У периоду од 05.2016-08.2016. била је сарадник у анализи архитектонско – конструктивних 
пројеката за ревизију, Републичке ревизиона комисија за стручну контролу техничке 
документације, Београд, Србија, Министарство грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре; 

 У периоду фебруар-мај 2016. године радила је као архитекта задужена за пројектовање, 
дизајн, архитектонску 3Д визуелизацију пројеката у studio2rh, Београд; 

 У периоду август-септембар 2014. године била је ангажована као асистент графичког 
дизајнера у Pharmanova, Београд задужена за дизајн амбалаже производа и дизајн 
презентације производа за сајам; 

 У току јула 2014. године учествовала је у пројектовању ентеријера у DAS HAUS, Београд. 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

Кандидат се стручно усавршавала кроз учешће на радионици: 

 Радионица са Anne Lacaton, организована од стране Архитектонског факултета у Београду, 
на тему становања, 2014. 

НАУЧНИ РАД  

Кандидат до сада нема објављених научних радова. 

СТРУЧНИ РАД 

Кандидат наводи да је учестовао је у изради пројеката:  

10.2016.-
11.2016. 

Израда идејних решења пројеката реконструкције и адаптације, Саобраћајни 
институт ЦИП; 

09.2016. Снимање постојећег стања и израда дигиталног плана, Министарство 
пољопривреде и заштите животне средине; 

05.2016-
08.2016. 

Пројекти: Модернизација железнице – Пројектна документација за пругу Нови 
Сад – Суботица – мађарска граница и идејни пројекат WEST 65 – Тржни центар 
и кула, као архитекта сарадник. 

Кандидат наводи да је учествовала на изложбама: 

 Учешће на пратећој изложби 38. Салона архитектуре у галерији Жад, на тему: Ре_акција на 
избегличку кризу: Студенти Архитектонског факултета за избеглице, 2016.; 

 Учешће на Темишварском архитектонском бијеналу – BETA, у категорији дипломски радови 
са радом на тему: Заштитна конструкција изнад Римских терми у Виминацијуму, 2016., 
Музеј уметности у Темишвару, Румунија. 

Кандидат је публиковала фотографије у ReFoto magazinu, 2014. 

Такође на скупу Секција архитеката Друштва конзерватора Србије одржаном у Сремској 

Митровици 08-09. децембра 2016. године на темом Заштитне конструкције над 
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непокретним културним наслеђем, Емилија Николић, истраживач сарадник Археолошког 

института,  презентовала је у току свој излагања „Заштитне конструкције Виминацијума у 

архитектури и археологији“ мастер пројекат Милице Петровић. 

ВЕШТИНЕ И ПОЗНАВАЊЕ КОМПЈУТЕРСКИХ ПРОГРАМА 

Кандидат наводи да познаје:  

 Висок ниво познавања: Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), Mac Pages and Keynote, 
Adobe Photoshop, 3ds max (наводи да поседује сертификат о завршеном курсу), Rhino, 
AutoCad, 
Основни ниво знања: Tower (основни ниво познавања); 

 Кандидат наводи да поседује сертификат о завршеним курсу фотографије, ReFoto magazin, 
мај 2014., Београд, Србија.  

ПОЗНАВАЊЕ СТРАНИХ ЈЕЗИКА 

Кандидат наводи да познаје: енглески језик (Ц2), италијански језик (Б2), француски (Б1), шпански 

(комуникација и разумевање).  

4. Дарко Павићевић, маст. инж. арх. 

ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ 

Дарко Павићевић, маст. инж. арх. рођен је 1991. године. Основну школу Десанка Максимовић, 

завршио је у Горњем Милановцу, а средњу Техничку школу у Чачку. 

ПОДАЦИ О ОБРАЗОВАЊУ 

Основне академске студије  

Основне академске студије на Архитектонском факултету у Београду уписао је школске 

2010/2011. године. Дипломирао је у року од 3 године, 2013. године са просечном оценом 

током студија 9,15 и стекао звање: инжењер архитектуре. 

Просечна оцена из предмета уже научне области за коју се кандидат бира (Механика и 

отпорност материјала – девет, Принципи конструисања архитектонских објеката – девет, 

Конструктивни системи – девет, Конструктивне карактеристике примењених материјала – 

девет) износи 9,00 и просечном оценом на свим предмета, обавезних и изборних, из групе 

предмета Архитектонско конструктерство 9,17. 

Мастер академске студије  

Мастер академске студије уписао је школске 2013/2014. године на Архитектонском факултету у 

Београду. На студијском програму Архитектура, усмерење Архитектонске технологије, 

дипломирала: је у року од 2 године, 2016. године, са просечном оценом током студија 9,41, 

просечном оценом из групе предмета Архитектонско конструктерство 10,00 и стекао звање: 

мастер инжењер архитектуре. 
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Ради стицања допунских знања, као студент друге године мастер академских студија, поред 

положених испита прописаних за стицање мастер дипломе на студијском програму 

Архитектура, школске 2014/2015. године је похађао у летњем семестру наставу обима 2 ЕСПБ 

из предмета: МАСА – 12050 – Изборни предмет 2 – Архитектонске технологије – 

Пројектовање дрвених конструкција и  положио исти са оценом десет. 

Докторске академске студије 

Школске 2016/2017. године на Архитектонском факултету у Београду уписала је прву годину 

Докторских академских студија – архитектура и урбанизам (Уверење бр. д18/2016 од 

26.12.2016.). 

Стипендије 

Кандидат наводи да је: 

 У периоду од 2012. до 2015. године био стипендиста Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја Републике Србије; 

 201. године био је стипендиста Фонда за младе таленте Републике Србије. 

РАД У НАСТАВИ 

Рад у настави на Универзитету у Београду-Архитектонском факултету 

Као студент мастер студија на Архитектонском факултету у Београду априла 2015. године био 

изабран у звање сарадник у настави за ужу научну, односно уметничку област: 

Архитектонско конструктерство на Департману за архитектонске технологије, на одређено 

време, на изборни период од једне године (Одлука бр. 01-396/2-3.1 од 23.03.2015.). У том 

периоду радио ја на следећим предметима: 

на основним академским студијама 

 Механика и отпорност материјала (предметни наставник доц. др Александра Ненадовић) 
школска 2015/2016. година; 

 Студио пројекат 2 – Архитектонске конструкције (студио доц. др Јасне Чикић Товаровић и в. 
проф. др Ненада Шекуларца) школска 2015/2016. година; 

 Принципи конструисања архитектонских објеката (предметни наставник доц. др Ружа 
Окрајнов Бајић); 

 Пројектовање и прорачун конструкција 1 (предметни наставник доц. др Ружа Окрајнов 
Бајић). 

на мастер академским студијама: 

Студио М03 – Пројекат (студио в. проф. др Ненада Шекуларца). 

Као студент докторских студија био је ангажован ради помоћи у извођењу дела наставе, о чему 

је приложио потврду, на следећим предметима: 

на основним и интегрисаним академским студијама 

 Студио 03А: Развој пројеката (студио в. проф. др Александра Рајчића и асс. др Миодрага 
Грбића) школске 2016/2017. године; 

 Пројектовање и прорачун конструкција 2 (предметни наставник в. проф. др Ненад 
Шекуларац) школске 2016/2017. године; 

Као студент мастер студија био је ангажован ради помоћи у извођењу дела наставе, о чему 
није приложио потврду, на предмету: 
на основним и интегрисаним академским студијама 

 Студио пројекат 2 – Архитектонске конструкције (студио доц. др Јасне Чикић Товаровић и в. 
проф. др Ненада Шекуларца) школска 2014/2015. година. 
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ПРОФЕСИОНАЛНО ИСКУСТВО 

Кандидат наводи да је, током студија у периоду од априла до септембра 2013. године, обавио 

стручну праксу у грађевинском предузећу TIM-Gradnja, Београд. 

Кандидат наводи да поседује следеће професионално искуство: 

 У периоду од октобра до децембра 2014. године био је ангажован као пројектант 
намештаја у предузећу Столарија Вучко, привредном друштву за производњу намештаја од 
плочастих материјала, Горњи Милановац;  

 У периоду од јула до октобра 2014. године био је ангажован као сарадник у пројектовању и 
извођењу у предузећу Челикинвест д.о.о., привредном друштву за пројектовање, израду и 
монтажу металних конструкција, Београд; 

 У периоду од јуна до октобра 2009. године радио је као грађевински техничар у бироу за 
Пројектовање PV studio, Чачак.   

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

Кандидат није навео. 

НАУЧНИ РАД  

Кандидат до сада нема објављених научних радова. 

СТРУЧНИ РАД 

Кандидат наводи да је учествовао на конкурсима и изложбама, као и да има награде: 

Учешће на интернационалним конкурсима: 

 Идејно архитектонско решење на интернационалном конкурсу: Site Lake Baths, Serra da 
Estrela, Portugal, www.arkxsite.com/ (Аутоски тим: Николић M., Павловић Д., Огризовић Д., 
Павићевић Д.), 2015. – почасна награда; 

 Идејно архитектонско решење на интернационалном конкурсу: NOA - Nature Observatory of 
Amazonia, www.arquideas.net (Аутоски тим: Пантелић Д., Николић M., Павловић Д., 
Павићевић Д.), 2014. – ужи избор. 

Учешће на изложбама: 

 Изложба студентског пројекта Изгубљени у преводу – Пропуштана шансе, нове 
могућности, М9. Мастер пројекат, галерија Аула Архитектонског факултета у Београду, 
2015.; 

 Изложба студентских радова: Belgrade 2030: Brown, Green and Blue, 12th IAS-STS Annual 
Conference 6-7 May 2013, Grac, Austrija. 

ВЕШТИНЕ И ПОЗНАВАЊЕ КОМПЈУТЕРСКИХ ПРОГРАМА 

Кандидат наводи да познаје:  

 Напредни ниво познавања: Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), Autodesk Application – 
AutoCAD, Google SketchUP, Chaous Group – Vray; 
Средњи ниво познавања: Adobe - Photoshop CS, Graphisoft – ArchiCAD, Radimpex – Tower; 
Почетни ниво познавања: Autodesk Aplication – 3ds MAX, Revit; 

ПОЗНАВАЊЕ СТРАНИХ ЈЕЗИКА 

Кандидат наводи да познаје енглески језик (Б1) о чему поседује сертификат. 

http://www.arkxsite.com/
http://www.arquideas.net/


Страна 16/23 
 

Табале остварених оцена на студијама на Архитектонском факултету, за кандидате који су га 

завршили: 

  Сара Петровић Милица Петровић Дарко Павићевић  

Предмет Тип ЕСПБ Оцена ЕСПБ 
* 

оцена 

Оцена ЕСПБ 
* 

оцена 

Оцена ЕСПБ 
* 

оцена 

 

Основне академске студије            

Обавезни предмети            

Механика и отпорност 
материјала 

О 3 8 24 10 30 9 27 Благојевић 
Ђорђе 

Принципи конструисања 
архитектонских објеката 

О 3 9 27 9 27 9 27 Глишић 
Милан 

Конструктивни системи О 3 8 24 8 24 9 27 Несторовић 
Миодраг 

Конструктивне карактеристике 
примењених материјала 

О 3 10 30 10 30 9 27 Глишић 
Милан 

Изборни предмет            

Елементи армиранобетонских 
конструкција 

И 3 10 30 /  /   Окрајнов-
Бајић Ружа 

Огледи из конструкција И 3 /  10 30 10 30 Глишић 
Милан 

Конструктивни системи у дрвету И 3 /  /  9 27 Текић 
Жикица 

Број положених предмета                                 
из групе АК 

   5   5   6     

Просек ОБАВЕЗНИХ предмета на 
групи АК 

   8.75 8.75 9.25 9.25 9.00 9.00  

Просек свих на групи предмета 
АК 

   9.0 9.00 9.4 9.4 9.17 9.17  

Просек на основним студијама    9.3  8.92  9.15    
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  Сара Петровић Милица Петровић Дарко Павићевић  

Предмет Тип ЕСПБ Оцена ЕСПБ 
* 

оцена 

Оцена ЕСПБ 
* 

оцена 

Оцена ЕСПБ  
*  

оцена 

 

Мастер академске студије 
Архитектонско конструктерство 

   94  92      

Студио М01 АК -             

Пројекат - Меморијални центар 
Старо сајмиште 

О 15 8 120 9 135    Несторовић  
Миодраг 

Семинар 1 - Теорија система О 2 10 20 10 20    Несторовић  
Миодраг 

Семинар 2 - Примењена 
математика у области 
конструктивних система 

О 2 8 16 10 20    Петрушевски  
Љиљана 

Радионица - Дигиталне 
технологије у процесу 
конструисања 

О 1 10 10 10 10    Петрушевски 
Љиљана 

Изборни предмет 1            

Архитектонске технологије - 
Пројектовање бетонских 
монтажних конструкција 

И 2 10 20 /     Глишић  
Милан 

Архитектонске технологије - 
Урбана оаза 

И 2 /  10 20    Судимац  
Будимир 

Студио М02 АК            

Пројекат - Пословни центар 
креативног пословања – Марина 
Дорћол 

О 15 10 150 10 150    Глишић  
Милан 

Семинар 1 - Основи савремене 
технологије бетона 

О 2 10 20 10 20    Окрајнов-
Бајић Ружа 

Семинар 2 - Отпорност 
материјала 2 

О 2 10 20 10 20    Ненадовић  
Александра 

Радионица - Пројектовање 
конструкција архитектонских 
објеката применом рачунарских 
програма 

О 1 10 10 10 10    Глишић  
Милан 

Изборни предмет 2            

Архитектонске технологије - 
Smart recycling - куће од 
рециклираног материјала 

И 2 7 14 8 16    Судимац  
Будимир 

Студио М03 АК            

Пројекат 01 - Израда идејног 
пројекта хале са пројектом 
конструкције – конструктивни 
системи великих распона 

О 15 10 150 10 150    Шекуларац  
Ненад 

Семинар 1 - Моделовање 
конструктивних система 
применом МКЕ 

О 2 10 20 9 18    Несторовић  
Миодраг 

Семинар 2 - Реконструкција и 
санација објеката високоградње 

О 2 10 20 10 20    Шекуларац  
Ненад 

Радионица - Пројектовање 
конструкција архитектонских 
објеката применом рачунарских 
програма 2 

О 1 10 10 10 10    Шекуларац  
Ненад 

Изборни предмет 3            

Архитектонске технологије - 
Претходно напрегнуте 
конструкције 

И 2 10 20 10 20    Глишић  
Милан 

Мастер теза, пројекат и завршни 
рад 

           

Мастер теза - АК - 02 - Чувајмо 
прошлост за будућност 

О 6 10 60 10 60    Шекуларац  
Ненад 

Мастер пројекат - АК - 02 - 
Чувајмо прошлост за будућност 

О 12 9 108 10 120    Шекуларац  
Ненад 

Мастер завршни рад - АК О 10 9 90 10 100    Шекуларац  
Ненад 

Стручна пракса - АК О 2 10 20 10 20    Окрајнов-
Бајић Ружа 

Број положених предмета                              
из групе АК 

    18   17         

Просек на групи предмета АК    9.67 9.40 9.88 9.82     

Просек на мастер студијама    9.40  9.58      
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  Сара Петровић Милица Петровић Дарко Павићевић  

Предмет Тип ЕСПБ Оцена ЕСПБ 
* 

оцена 

Оцена ЕСПБ 
* 

оцена 

Оцена ЕСПБ 
* 

оцена 

 

Мастер академске студије 
Архитектонскe технологије 

       10    

Семинар: Пројектовање 
конструкција архитектонских 
објеката у сеизмичким зонама 

И 2     10 20 Глишић  
Милан 

Изборни предмет 3: 
Реконструкција и санација 
објеката високоградње 

И 3     10 30 Шекуларац  
Ненад 

Семинар: Конструктивни 
системи високих објеката - 
сеизмика и ветар 

И 2     10 20 Несторовић  
Миодраг 

Изборни предмет - додатни: 
Пројектовање дрвених 
конструкција 

И 3     10 30 Шекуларац  
Ненад 

Број положених предмета                                 
из групе АК 

            4     

Просек на групи предмета АК        10.00 10.00  

Просек на мастер студијама        9.41    

  
  

РЕКАПИТУЛАЦИЈА:  

    Сара Петровић Милица Петровић Дарко Павићевић  

Основне академске студије                 

Број положених предмета                                 
из групе АК 

    5 5 6  

Просек ОБАВЕЗНИХ предмета на 
групи АК 

    8.75 9.25 9.00  

Просек свих на групи предмета 
АК 

    9.0 9.4 9.17  

Просек на групи предмета АК                 
према ЕСПБ 

    9.0 9.4 9.17  

Просек на основним студијама     9.3 8.92 9.15  

              

Мастер академске студије - 
Архитектонско конструктерство 

                

Број положених предмета                              
из групе АК 

    18 17      

Просек на групи предмета АК     9.67 9.88      

Просек на групи предмета АК                 
према ЕСПБ 

    9.40 9.82      

Просек на мастер студијама     9.4 9.58      

            

Мастер академске студије - 
Архитектонске технологије 

                 

Број положених предмета                                 
из групе АК 

            4  

Просек на групи предмета АК             10.00  

Просек на групи предмета АК                 
према ЕСПБ 

            10.00  

Просек на мастер студијама             9.41  
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Б. ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ 

Комисија констатује да су се на конкурс пријавили изузетно квалитетни кандидати, при чему 

сва четири кандидата испуњавају све потребне формалне услове за избор у звање сарадника 

и на радно место асистента за ужу научну, односно уметничку област: Архитектонско 

конструктерство, на Департману за архитектонске технологије Архитектонског факултета 

Универзитета у Београду, на одређено време у трајању од 3 (три) године. 

На основу детаљног увида и прегледа материјала који су на расписани конкурс поднели 

пријављени кандидати, критеријума проистеклих из Статута Архитектонског факултета, Статута 

Универзитета у Београду, општих услова предвиђених Законом о раду и посебних услова 

предвиђених Законом о високом образовању, додатних параметара по којима је Комисија 

оцењивала укупан квалитет кандидата, након разматрања референци кандидата, узимајући у 

обзир квалификације кандидата и чињеницу да се бира кандидат за почетничко радно место 

сарадника у настави у звању асистента, Комисија предлаже Изборном већу Архитектонског 

факултета Универзитета у Београду кандидате: 

1. Милоша Манеског, дипл. инж. грађ. 

МИШЉЕЊЕ О КАНДИДАТУ 

Кандидат Милош Манески, дипл. инж. грађ. се као студент дипломских студија на 

Грађевинском факултету у Београду определио за област пројектовања конструкција. Завршио 

је Одсек за конструкције, са просечном оценом у току студија 8,02 и оценом 10 на дипломском 

испиту, и стекао звање: дипломирани грађевински инжењер за конструкције. Своју 

заинтересованост за усавршавање у области конструктерства кандидат потврђује уписом на 

докторске студија на Архитектонском факултету у Београду, где се у току студија на другој 

години определио се за усмерену наставу Архитектура – Конструктивни системи. Положио је 

све испите прописане студијским програмом, са просечном оценом 9,53 и одобрена му је 

израда Докторске дисертације под насловом: Развој макроконачног елемента применом 

групно суперматричне процедуре за наборане конструкције. За ментора је именован проф. др 

Миодраг Несторовић.  

Кандидат је као студент докторских студија учествовао у настави на Архитектонском факултету 

у Београду, на Департману за архитектонске технологије, на више предмета у области за коју се 

бира. У свом раду у настави показује изузетну заинтересованост и посвећеност, показује се као 

поуздана и вредна особа, спремна да учи, да се даље усавршава и да стечена знања и искуства 

дели са студентима са којима остварује добру комуникацију.  

Кандидат има искуство у научноистраживачком раду. Објавио је 7 (седам) радова и то: 2 (два) 

рада у часопису међународног значаја категорије М23, 1 (рад) у часопису међународног 
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значаја верификованом посебном одлуком категорије М24, 3 (три) рада штампаних у целости у 

зборницима међународних конференција М33 и 1 (једно) саопштење са скупа националног 

значаја штампано у изводу М64. 

Досадашњи професионални рад кандидата карактерише самостални рад у различитим 

сегментима струке: управљању пројектима, учешће у изради идејних решења, идејних и 

главних пројеката за објекте различитих типологија. Члан је Инжењерске коморе Србије. У раду 

користи све релевантне компјутерске програме.  

Кандидат Милош Манески, се својим усмерењем у току дипломских студија определио за 

област студирања која му је омогућила стицање квалификације дипломираног грађевинског 

инжењера за конструкције, а на докторским студијама за усмерење Конструктивни системи 

што га издваја у односу на остале кандидате. 

Преданост коју показује у раду са студентима, заинтересованост за област пројектовања 

конструкција и склоност ка научноистраживачком раду, квалификују кандидата за позицију 

асистента на Департману за архитектонске технологије, за ужу научну, односно уметничку 

област: Архитектонско конструктерство. Комисија је мишљења да Милош Манески, дипл. 

инж. грађ. својим способностима може допринети унапређењу наставе, због чега га 

препоручује за избор у звање асистента. 

2. Дарка Павићевића, маст. инж. арх. 

МИШЉЕЊЕ О КАНДИДАТУ 

Кандидат Дарко Павићевић, маст. инж. арх. је током целокупног досадашњег школовања 

испољила изузетно добар и уједначен успех. Основне и мастер академске студије је завршио у 

предвиђеном року са просечном оценом 9,15 на основним и 9,41 на мастер студијама, при 

чему је остварена просечна оцена на обавезним предметима из уже научне области 

Архитектонско конструктерство 9,00. 

Кандидат је као студент исказао интересовање за ужу област: Архитектонско 

конструктерство, чему иде у прилог чињенице да је остварио високе оцене из предмета ове 

уже области, затим да је похађао изборне предмете, као и да је у циљу стицања допунских 

знања, као студент друге године мастер академских студија, поред положених испита 

прописаних за стицање мастер дипломе на студијском програму Архитектура, школске 

2014/2015. године је похађао предмета: МАСА – 12050 – Изборни предмет 2 – Архитектонске 

технологије – Пројектовање дрвених конструкција и  положио исти са оценом десет. 

Кандидат је још као студент мастер студија, а и данас као студент докторских студија, у својству 

сарадника учествовао у настави на Архитектонском факултету у Београду, на Департману за 

архитектонске технологије, на више предмета у области за коју се бира. Као студент мастер 

студија на Архитектонском факултету у Београду априла 2015. године био изабран у звање 

сарадник у настави за ужу научну, односно уметничку област: Архитектонско 

конструктерство на Департману за архитектонске технологије, на одређено време, на 
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изборни период од једне године. У свом раду у настави показује изузетну заинтересованост и 

посвећеност, показује се као поуздана и вредна особа, спремна да учи, да се даље усавршава и 

да стечена знања и искуства дели са студентима са којима остварује добру комуникацију.  

Уважавајући кратак период бављења струком, Комисија уочава и истиче заинтересованост и 

ангажованост за различите проблеме и аспекте струке које кандидат испољава. Међу 

референцама кандидата Комисија издваја његово учешће и почасну награду на конкурсу за 

Идејно архитектонско решење на интернационалном конкурсу: Site Lake Baths, Serra da 

Estrela, Portugal, 2015. године., затим учешће на конкурсу за Идејно архитектонско решење на 

интернационалном конкурсу: NOA - Nature Observatory of Amazonia, 2014. године које је ушло 

у ужи избор, као и учешће на изложби студентских радова: Belgrade 2030: Brown, Green and 

Blue, 12th IAS-STS Annual Conference 6-7 May 2013, Grac, Austrija. 

Преданост коју показује у раду са студентима, заинтересованост за различите актуелне 

проблеме и аспекте струке, квалификују кандидата за позицију асистента на Департману за 

архитектонске технологије, за ужу научну, односно уметничку област: Архитектонско 

конструктерство. Комисија је мишљења да Дарко Павићевић, маст. инж. арх. својим 

способностима може допринети унапређењу наставе, због чега га препоручује за избор у 

звање асистента. 

3. Милицу Петровић, маст. инж. арх. 

МИШЉЕЊЕ О КАНДИДАТУ 

Кандидат Милица Петровић, маст. инж. арх. је током целокупног досадашњег школовања 

испољила изузетно добар и уједначен успех. Основне и мастер академске студије је завршила у 

предвиђеном року са просечном оценом 8,92 на основним и 9,58 на мастер студијама, при 

чему је остварена просечна оцена на обавезним предметима из уже научне области 

Архитектонско конструктерство 9,25.  

Кандидат се на мастер студијама определио за усмерење: Архитектонско конструктерство, 

чему иде у прилог чињенице да је остварио високе оцене из предмета ове уже области. 

Кандидат је још као студент мастер студија, а и данас као студент докторских студија, у својству 

сарадника учествовала у настави на Архитектонском факултету у Београду, на Департману за 

архитектонске технологије, на више предмета у области за коју се бира. У свом раду у настави 

показује изузетну заинтересованост и посвећеност, показује се као поуздана и вредна особа, 

спремна да учи, да се даље усавршава и да стечена знања и искуства дели са студентима са 

којима остварује добру комуникацију.  

Уважавајући кратак период бављења струком, Комисија уочава и истиче заинтересованост и 

ангажованост за различите проблеме и аспекте струке које кандидат испољава. Међу 

референцама кандидата Комисија издваја њено учешће у друштвено ангажованој иницијативи 

Ре_акција на избегличку кризу: Студенти Архитектонског факултета за избеглице, чији су 

резултати приказани у склопу пратеће изложбе 38. Салона архитектуре у галерији Жад, 2016. 



Страна 22/23 
 

године. Такође, Комисија истиче и њено учешће на Темишварском архитектонском бијеналу – 

BETA, у категорији мастер радови са радом на тему: Заштитна конструкција изнад Римских 

терми у Виминацијуму, одржаном 2016. године у Музеју уметности у Темишвару, Румунија где 

је њен мастер рад уврштен у ужи избор 15 најбољих мастер радова. Такође на Годишњој 

скупштини секције архитеката друштва конзерватора Србије, одржаном у Сремској Митровици 

на тему Заштитне конструкције над непокретним културним наслеђем, презентовала је 

архитекта Емилија Николић, истраживач сарадник Археолошког института мастер пројекат 

кандидата. 

Преданост коју показује у раду са студентима, заинтересованост за различите актуелне 

проблеме и аспекте струке, квалификују кандидаткињу за позицију асистента на Департману за 

архитектонске технологије, за ужу научну, односно уметничку област: Архитектонско 

конструктерство. Комисија је мишљења да Милица Петровић, маст. инж. арх. својим 

способностима може допринети унапређењу наставе, због чега је препоручује за избор у звање 

асистента. 

В. ЗАКЉУЧАК КОМИСИЈЕ 

Увидом у документацију пријављених кандидата: Милисавац Станко Зоран, Милош Манески, 

дипл. инж. грађ., Сара Петровић, маст. инж. арх., Милица Петровић, маст. инж. арх., Дарко 

Павићевић, маст. инж. арх., констатујемо да се Милош Манески, дипл. инж. грађ., Дарко 

Павићевић, маст. инж. арх. и Милица Петровић, маст. инж. арх. издвајају у односу на остале 

кандидате, те на основу Статута Архитектонског факултета, Статута Универзитета у Београду, 

општих услова предвиђених Законом о раду, посебних услова предвиђених Законом о високом 

образовању, као и додатних параметара по којима је Комисија оцењивала укупан квалитет 

кандидата, испуњавају потребне услове за звање и радно место асистента на Департману за 

архитектонске технологије, за ужу научну, односно уметничку област: Архитектонско 

конструктерство. 
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Имајући у виду постигнуте резултате Милоша Манеског на дипломским и докторским 

студијама и склоност на научно-истраживачком раду, постигнуте резултате Дарка Павићевића и 

Милице Петровић, на основним и мастер академским студијама архитектуре, преданост коју 

сви кандидати показују у раду са студентима, као и посвећеност усмереност према области која 

се изучава на Департману за архитектонске технологије и научној области Архитектонско 

конструктерство и склоност ка научно-истраживачком раду, Комисија закључује да кандидати 

Милош Манески, дипл. инж. грађ., Дарко Павићевић, маст. инж.арх. и Милица Петровић, 

маст. инж.арх. својим радом и постигнутим резултатима задовољавају све поменуте услове и 

предлаже Изборном већу Архитектонског Факултета Универзитета у Београду избор Милоша 

Манеског, дипл. инж. грађ., Дарка Павићевића, маст. инж.арх. и Милицу Петровић, маст. 

инж.арх. у звање и на радно место асистента за ужу научну, односно уметничку област: 

Архитектонско конструктерство, на Департману за архитектонске технологије 

Архитектонског факултета Универзитета у Београду, на одређено време у трајању од 3 (три) 

године.  

У Београду, 19. јануара 2017. године. 

Чланови Комисије: 

__________________________________________________ 

др Миодраг Несторовић, дипл. инж. арх., председник, 

редовни професор Архитектонског факултета у Београду, 

__________________________________________________ 

др Ненад Шекуларац, дипл. инж. арх., члан, 

ванредни професор Архитектонског факултета у Београду, 

__________________________________________________ 

др Ружа Окрајнов Бајић, дипл. инж. грађ., члан, 

доцент Архитектонског факултета у Београду, 

__________________________________________________ 

академик Ђорђе Злоковић, члан, 

редовни члан Српске академије наука и уметности, 

__________________________________________________ 

др Растислав Мандић, дипл. инж. грађ., члан, 

редовни професор Грађевинског факултета у Београду. 


