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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 једног сарадника у звање асистента за ужу 
научну, односно уметничку област Архитектонскe конструкције, материјали и физика 
зграда на Департману за архитектонске технологије 

Декан Архитектонског факултета, проф. др Владан Ђокић, на основу предлога Департмана за 
архитектонске технологије, донео је одлуку бр. 02-8/1-7 од 12.04.2017. године о 
расписивању конкурса за избор једног сарадника у звање асистента за ужу научну, односно 
уметничку област: „Архитектонскe конструкције, материјали и физика зграда“ на 
Департману за архитектонске технологије Архитектонског факултета Универзитета у 
Београду, на одређено време, за временски период од 3 (три) године. 

Конкурс је објављен у недељним новинама Националне службе за запошљавање 
„ПОСЛОВИ”, број 392, дана 19. априла 2017. 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, 99/14, 45/15 - аутентично тумачење, 
68/15 и 87/16), Статутом Универзитета у Београду („Гласник УБ“, бр. 186/15 - пречишћен 
текст) и Статутом Факултета („Сл. билтен АФ“, бр. 105/15 - пречишћен текст) и Законом о раду 
(„Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 - одлука УС). 
 
Одлуком Изборног већа Факултета 01-686/2-2.2 од 24.04.2017., образована је Комисија за 
припрему реферата за избор кандидата, у саставу: 

- др Јелена Ивановић-Шекуларац, ванредни професор Архитектонског факултета у 
Београду, председник Комисије, 

- др Александар Рајчић, ванредни професор Архитектонског факултета у Београду, 
члан Комисије, 

- Зоран Степановић, доцент  Архитектонског факултета у Београду, члан Комисије, 
- др Љиљана Ђукановић, доцент  Архитектонског факултета у Београду, члан 

Комисије и  
- др Игор Марић, научни саветник Института за архитектуру и урбанизам Србије, 

члан Комисије. 
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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: 

- Владимир Бојовић, маст. инж. арх. 
/бр. пријаве 02-738/1 од 26. априла 2017. године/ и 

- Дијана Савановић, маст. инж. арх. 
/бр. пријеве 02-763/1 од 28. априла 2017. године/. 

 
На основу увида у конкурсни материјал, Комисија је закључила да су обе пријаве кандидата 
на расписани конкурс поднете благовремено и да пријављени кандидати испуњавају опште 
услове расписаног 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 
- Закључак и предлог Комисије. 
 

Осим постојећих општих услова за избор сарадника утврђених Законом о високом 
образовању и Статутом Архитектонског Факултета, а то су:  

- просечна оцена основних и мастер академских студија, 
- просечна оцена предмета из уже научне и уметничке области за коју се кандидат 

бира и која не може бити нижа од 8,5, 
- време трајања студија, 
- научни и стручни радови, 
- мотивисаност за рад у настави, 
- познавање светских језика. 
 

Комисија је утврдила и друге критеријуме у складу са Статутом Архитектонског Факултета у 
циљу процене укупног потенцијала кандидата, а посебно:  

- учешће и рад у настави на програмима из уже научне области на 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), 
- интервју: усмени разговор Комисије са кандидатима у циљу утврђивања нивоа 

мотивисаности, стручности, компетенција и вештина кандидата за обављање послова 
предвиђених за радно место асистента из уже научне односно уметничке области 
Архитектонске конструкције, материјали и физика зграда.  
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Комисија након анализе поднетих пријава подноси: 

 
ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА 
 
А. БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ И ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 
 
 
1. ВЛАДИМИР БОЈОВИЋ, МАСТ. ИНЖ. АРХ.  
 
ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ 
Владимир Бојовић, маст. инж. арх. рођен је 28. априла 1991. године у Смедереву. Основну 
школу "Димитрије Давидовић" и гимназију завршио је у Смедереву са одличним успехом. 
 
ПОДАЦИ О ОБРАЗОВАЊУ 
Основне академске студије: 
Основне академске студије на Архитектонском факултету Универзитета у Београду уписао је 
школске 2010/11. године. Дипломирао је у року од 3 године, 2013. године са просечном 
оценом током студија 8,48 и стекао звање инжењер архитектуре. 
Просечна оцена из предмета уже научне области за коју се кандидат бира (Материјали у 
архитектури – осам, Архитектонске конструкције 1 - седам, Архитектонске конструкције 2 – 
осам, Архитектонска физика – шест, Архитектонске конструкције 3 - седам, и Студио пројекат 
2 – Архитектонске конструкције - десет) износи 8,56. 
 
Мастер академске студије: 
Мастер академске студије уписао је школске 2013/14 године на Архитектонском факултету 
Универзитета у Београду. На студијском програму Архитектура-усмерење Архитектонске 
технологије, дипломирао је у року од 2 године, 2015. године, са просечном оценом током 
студија 9,72 и стекао звање мастер инжењер архитектуре. 
 
Докторске студије: 
Школске 2015/16 године на Архитектонском факултету Универзитета у Београду уписао је 
Докторске академске студије. Уписан је на другу годину докторских академских студија. У 
првој години је одслушао све испите прописане студијским програмом за прву годину 
докторских академских студија и положио испите у вредности 52/60 ЕСПБ са просечном 
оценом 9,11. 
 
РАД У НАСТАВИ 
Рад у настави на Универзитету у Београду - Архитектонски факултет 
Као студент мастер и докторских студија учествовао је као демонстратор у настави на 
следећим предметима: 
на основним академским студијама: 
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- Студио 03а –Развој пројекта, (ван. проф. др Александар Рајчић), школске 2016/17 
године, 

- Синтеза елемената и склопова (предметни наставник проф. др Милица Јовановић/у 
сали са доц. др Љиљаном Ђукановић), школске 2015/16 године, 

- Студио пројекат 2 – Архитектонске конструкције, (проф. др Миодраг Несторовић), 
школске 2014/15 године, 

- Студио пројекат 2 – Архитектонске конструкције, (доц. др Александар Рајчић), 
школске 2013/14 године, 

на мастер академским студијама: 
- Студио пројекат М03АТ (доц. др Душан Игњатовић), школске 2016/17 године, 
- Студио пројекат М02АТ (доц. др Наташа Ћуковић-Игњатовић), школске 2015/16 

године. 
 
ПРОФЕСИОНАЛНО ИСКУСТВО 
Од јуна 2016. године, кандидат је ангажован у пројектом бироу Biro Stil doo Smederevo као 
сарадник у пројектовању и изради техничке документације преко програма стручне праксе 
Националне службе за запошљавање. 
Поред тога, наводи да је током 2016. године, у сарадњи са ван. проф. др Александром 
Рајчићем, учествовао као сарадник у изради 13 елабората енергетске ефикасности за 
различите типове објеката у Србији и Црној Гори. 
Кандидат Владимир Бојовић, наводи да је од новембра 2014. године до маја 2016. године 
био ангажован као сарадник при изради техничке документације у пројектном бироу 
DITAARH из Београда.  Аутор је два изведена ентеријера кафића и кафетерије у Смедереву. 
Током студирања, обавио је једномесечну стручну праксу у Дирекцији за изградњу 
Смедерево. 
 
СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 
Као студент докторских студија 2015. године учествује на међународној радионици “Smart 
and Creative Cities for Knowledge-based Societies”. 
 
НАУЧНИ, СТРУЧНИ И УМЕТНИЧКИ РАД 
Кандидат, Владимир Бојовић је учествовао на две међународне конференције и то са 
следећим радовима: 

- V. Bojović, “The analysis of methodology of solar gains calculating, defined by the Rulebook 
on energy efficiency through the use of the software for 4D simulation”, 1st International 
Conference on Buildings, Energy, Systems and Technology, BEST Conference 2016, 2-4 
новембар 2016. године, Book of Abstracts, str. 16, 

- V. Bojović, “Testing the most optimal scenario of improving energy performances of 
residental buildings in Serbia, constructed in the period of 1971 – 1980“, Places and 
Technologies 2017, Sarajevo, 8-9 June 2017. 
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Кандидат, Владимир Бојовић, наводи да је учествовао на три међународна студентска 
конкурса:  

- „Solar Decathlon Middle East 2018“, Дубаи 2016. године, као члан тима Архитектонског 
факултета Универзитета у Београду – рад одабран за финале такмичења и следећу 
фазу конкурса која је у току, 

- „Соларни град, Стокхолм, 2015. године, у сарадњи са студентима Електротехничког 
факултета Универзитета у Београду и  

- „River Champagne Bar”, Париз, 2014. године, у сарадњи са студентима Грађевинског 
факултета у Нишу;  

 
ВЕШТИНЕ И ПОЗНАВАЊЕ КОМПЈУТЕРСКИХ ПРОГРАМА  

- AutoCAD, Rhnio, Artlantis Studio, SketchUp, Photoshop, CorelDraw, Microsoft Office;  
- програми за параметарско пројектовање: Autodesk Revit, Grasshopper; 
- софтвери за енергетске симулације објеката: Autodesk Ecotect; 

 
ПОЗНАВАЊЕ СВЕТСКИХ ЈЕЗИКА: 
Кандидат наводи да говори енглески језик и да поседује основна знања шпанског језика. 
 
 
 
2. ДИЈАНА САВАНОВИЋ, МАСТ. ИНЖ. АРХ.  
 
ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ 
Дијана Савановић, маст. инж. арх., рођенa је 25. марта 1991. године у Панчеву. У Панчеву је 
завршила основну школу и гимназију "Урош Предић", друштвено-језички смер. 
 
ПОДАЦИ О ОБРАЗОВАЊУ 
Основне академске студије: 
Основне академске студије на Архитектонском факултету Универзитета у Београду уписала је 
школске 2010/11 године. Дипломирала је у року од 3 године, 2013. године са просечном 
оценом током студија 9,14 и стекла звање инжењер архитектуре. 
Просечна оцена из предмета уже научне области за коју се кандидат бира (Материјали у 
архитектури – девет, Архитектонске конструкције 1 - девет, Архитектонске конструкције 2 – 
осам, Архитектонска физика – шест, Архитектонске конструкције 3 - девет, и Студио пројекат 
2 – Архитектонске конструкције - десет) износи 9,24. 
 
Мастер академске студије: 
Мастер академске студије уписала је школске 2013/14 године на Архитектонском факултету 
Универзитета у Београду. На студијском програму Архитектура-усмерење Архитектонске 
технологије, дипломирала је у року од 2 године, 2015. године, са просечном оценом током 
студија 9,93 и стекла звање мастер инжењер архитектуре. 
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Докторске студије: 
Школске 2016/17 године на Архитектонском факултету Универзитета у Београду уписала је 
Докторске академске студије.  
 
РАД У НАСТАВИ 
Рад у настави на Универзитету у Београду-Архитектонски факултет 
Као студент мастер и докторских студија учествовала је као демонстратор у настави на 
следећим предметима: 
на основним академским студијама: 

- Студио пројекат 2 – Архитектонске конструкције, (ван. проф. др Жикица Текић и асс. 
мр Љиљана Ђукановић), школске 2013/14 године, 

- Студио пројекат 2 – Архитектонске конструкције, (ван. проф. др Жикица Текић и асс. 
мр Љиљана Ђукановић), школске 2014/15 године, 

- Студио 03а –Развој пројекта, (доц. др Љиљана Ђукановић), школске 2016/17 године 
 
ПРОФЕСИОНАЛНО ИСКУСТВО 
Кандидаткиња наводи да поседује следеће професионално искуство: 

- од октобра до децембра 2016. године ангажована као freelance architect у оквиру 
архитектонског студија “Perkins+Will” из Дубаија на разради идејних решења 
пројеката, 

- од априла до септембра 2016. године била је ангажована у оквиру фирме „Регија“ 
д.о.о. Београд на изради елабората озакоњења објеката, 

- у периоду 2015-2016. година ради као архитекта на различитим пројектантским 
задацима у оквиру бироа DN Project Bureau из Краљева, 

- у периоду 2013-2015. ангажована је у грађевинском предузећу ГП „Лешевић“ д.о.о из 
Краљева на пословима израде елабората за озакоњење објеката, разраде детаља за 
извођење и сл., 

- током студирања, 2013. године обавља радну праксу у пројектном бироу „Модулар“ у 
Београду. 

 
СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 
није наведено 
 
НАУЧНИ, СТРУЧНИ И УМЕТНИЧКИ РАД 
Кандидаткиња Дијана Савановић до сада нема писаних научних нити стручних радова. 
 
Кандидаткиња наводи да је у свом досадашњем професионалном раду учествовала у изради 
већег броја пројеката и то:  

- идејно решење реконструкције спортске хале „Борац“, Чачак; (DN Project Bureau)-
2016., 
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- идејно решење породичне куће, Мркоњић Град; (DN Project Bureau)-2016., 
- идејно решење породичне куће, Вранићи, Чачак; (DN Project Bureau)-2015., 
- идејно решење ентеријера изложбеног и пословног простора фабрике “GiR 

Woodcraft”; (DN Project Bureau)-2015., 
- идејно решење реконструкције хотела „Оканик“, Матарушка бања; (DN Project 

Bureau)-2015., 
- идејно решење ентеријера пикадо клуба, Чачак; (DN Project Bureau)-2015., 
- главни пројекат санације и реконструкције породичне куће, Грдица, Краљево, 

Фондација српске православне цркве „Човекољубље“; (DN Project Bureau)-2015., 
- идејно решење вишепородичног стамбеног објекта, Звездара, Београд; (ГП 

„Лешевић“, Краљево), 2014., 
- идејно решење музичке школе Краљево; (пројектни биро „Модулар“, Београд), 2013. 

 
Током 2013. године, кандидаткиња је учествовала на  

- ISOVER студентском конкурсу,  
- Урбанистичко-архитектонском конкурсу за израду решења за три јавна градска 

простора на територији градске општине Стари град у Београду, и то: Сквер код 
кафане „Стара Херцеговина“, Сквер „Мира Траиловић“ и Сквер код основне школе 
„Михаило Петровић Алас“. 

 
Кандидаткиња такође наводи да је 2007. године излагала на изложби сликара-аматера 
јужнобанатског региона у Културном центру – Вршац, којом приликом је освојила специјалну 
награду. 
 
ВЕШТИНЕ И ПОЗНАВАЊЕ КОМПЈУТЕРСКИХ ПРОГРАМА  

- AutoCAD, SketchUp + Vray, Photoshop, Adobe Illustrator, CorelDraw, Microsoft Office, 
Lumion, Autodesk Revit, 3DS Max Studio. 

 
ПОЗНАВАЊЕ СВЕТСКИХ ЈЕЗИКА: 
Кандидаткиња наводи да говори енглески језик и да поседује елементарно знање 
француског језика. 
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Б. МИШЉЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА У САРАДНИЧКО ЗВАЊЕ 
 
Комисија констатује да су се на конкурс пријавила два изузетно квалитетна кандидата који 
испуњавају све потребне формалне услове за избор у звање сарадника и на радно место 
асистента за ужу научну, односно уметничку област Архитектонске конструкције, 
материјали и физика зграда, 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, као и разговора са кандидатима који је 
обављен 12. јуна 2017. године у Деканату, састављена је следећа табела: 
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Упоредна табела постигнутих резултата пријављених кандидата 

име и презиме 
кандидата Владимир Бојовић Дијана Савановић 

просечна оцена на 
основним 
академским 
студијама 

8,48 9,14 

просечна оцена из 
предмета уже научне 
области за коју се 
кандидат бира 

8,56 9,24 

просечна оцена на 
мастер академским 
студијама 

9,72 9,93 

усмерење мастер 
студија АТ АТ 

време трајања студија 3+2=5 3+2=5 
стипендије током 
студирања - - 

докторске студије 

уписао 2015/16; 
уписао другу годину са 

положених 52/60 ЕСПБ; просек 
9,11 

уписала 2016/17 

професионално 
искуство и стручни 
радови (пројекти) 

рад у пројектном бироу; 
наведено 13 елабората ЕЕ 

рад у пројектном бироу; 
наведено 9 пројеката, углавном 

идејних решења 

стручна усавршавања учешће на 1 међународној 
радионици - 

учешће у настави 
ОАСА 

Студио 03а 
СП2-Архитектонске конструкције 

Синтеза елемената и склопова 

Студио 03а 
СП2-Архитектонске конструкције 

учешће у настави 
МАСА 

Студио пројекат М03АТ  
Студио пројекат М02АТ - 

научни радови 2 рада категорије М30 - 

конкурси учешће на 3 студентска конкурса 
 

учешће на 1 студентском и 1 
професионалном конкурсу 

изложбе радова - учешће на 1 изложби сликара 
аматера 

компјутерске вештине 

AutoCAD, Rhnio, Artlantis Studio, 
SketchUp, Photoshop, CorelDraw, 
Microsoft Office;  
Autodesk Revit, Grasshopper; 
Autodesk Ecotect; 

AutoCAD, SketchUp + Vray, 
Photoshop, Adobe Illustrator, 
CorelDraw, Microsoft Office, 
Lumion, Autodesk Revit, 3DS Max 
Studio; 

познавање страних 
језика 

енглески; 
шпански (основно знање) 

енглески; 
француски (основно знање) 

 



страна 10 / 12 

На основу свих раније наведених услова вредновања, као и упоредног прегледа датог у 
табели, утврђено је следеће: 

- на основу критеријума просечних оцена током основних и мастер академских студија 
кандидаткиња Дијана Савановић се издваја по успеху и то нарочито на основним 
студијама, у поређењу са кандидатом Владимиром Бојовићем, 

- на основу просечне оцене током основних студија из уже научне области за коју се 
кандидат бира, по успеху се издваја кандидаткиња Дијана Савановић, 

- на основу критеријума одабраног усмерења Мастер академских студија оба 
кандидата су завршила усмерење Архитектонске технологије, 

- оба кандидата су завршила основне и мастер студије у року, 
- у вези са критеријумом досадашњег рада на докторским студијама, пријављени 

кандидати се налазе у различитим фазама похађања докторских студија, па се по 
овом критеријуму не могу директно поредити; кандидаткиња Дијана Савановић је тек 
уписала докторске студије и студент је прве године, а кандидат Владимир Бојовић је 
на другој години докторских студија и положио је све испите са прве године, 

- на основу критеријума професионалног ангажовања и интересовања оба кандидата, 
имају искуства у раду у пројектним бироима, а кандидат Владимир Бојовић има и 
учешће на две међународне конференције, 

- на основу исказане заинтересованости за рад у настави на Факултету оба кандидата 
су до сада учествовала као демонстратори/сарадници у настави на предметима из 
уже научне области, односно на предметима за које конкуришу; кандидат Владимир 
Бојовић сарађивао је у настави и на основним и на мастер студијама, док је Дијана 
Савановић била ангажована само на основним студијама, 

- на основу критеријума научних, стручних и уметничких радова кандидат Владимир 
Бојовић је учествовао до сада на две међународне научне конференције и наводи 
учешће као сарадник на 13 пројеката енергетске ефикасности, док Дијана Савановић 
наводи 9, углавном идејних решења на којима је учествовала; оба кандидата су 
навели учешће на конкурсима, при чему преовлађују различити студентски конкурси 
и то Владимир Бојовић је учествовао на једном конкурсу, а Дијана Савановић наводи 
да је учествовала такође на једном студентском конкурсу и као сарадник на једном 
урбанистичко-архитектонском конкурсу; Дијана Савановић наводи и учешће на једној 
групној изложби сликара-аматера, 

- у односу на владање компјутерским вештинама, оба пријављена кандидата владају 
релевантним софтверским пакетима и програмима, с тим што Владимир Бојовић 
влада и софтверским пакетом за енергетску симулацију објеката, 

- на основу критеријума владања познавања светских језика, Комисија констатује да  
кандидати изјављују да добро владају енглеским језиком, а да Владимир Бојовић 
поседује основно знање шпанског језика, док Дијана Савановић има основно знање 
француског језика. 
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В. ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ 
 
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 кандидата: 
Дијану Савановић, маст. инж. арх. 
 
МИШЉЕЊЕ О КАНДИДАТУ 
Дијана Савановић, 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 9,14 на основним и 9,93 на мастер студијама, при 
чему остварени просек оцена из предмета са уже научне области износи 9,24. Кандидаткиња 
је уписала докторске студије школске 2016/17 године и студент је прве године. 
Кандидаткиња је још као студент мастер студија, а и данас као студент докторских студија, у 
својству сарадника/демонстратора учествовала у настави на Архитектонском факултету у 
Београду, на Департману за архитектонске технологије, на више предмета у области за коју 
се бира. Посебно се истиче њен рад на предметима СП2-Архитектонске конструкције и 
Студио 03а - развој пројекта на Основним академским студијама архитектуре. 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 кандидаткиња испољава, што се може уочити кроз њен активни 
ангажман у раду у пројектним бироима, као и учешће на два  конкурса, од којих је један 
студентски, а други урбанистичко-архитектонски и учешће на једној колективној изложби 
сликара аматера. Кандидаткиња говори, чита и пише енглески језик, а поседује и основно 
знање француског језика, те користи релевантне компјутерске програме. Преданост коју 
показује у раду са студентима, заинтересованост за различите актуелне проблеме и аспекте 
струке, као и склоност ка научно-истраживачком раду, квалификују кандидаткињу за 
позицију асистента на Департману за архитектонске технологије, за ужу научну, односно 
уметничку област Архитектонске конструкције, материјали и физика зграда. Комисија је 
мишљења да Дијана Савановић, маст. инж. арх. својим способностима може допринети 
унапређењу наставе, због чега је препоручује за избор у звање асистента. 

 
Г. ЗАКЉУЧАК КОМИСИЈЕ 
Увидом у документацију пријављених кандидата: Владимира Бојовића, маст. инж. арх. и  
Дијане Савановић, маст. инж. арх. констатујемо да се Дијана Савановић, маст. инж. арх., 
издваја у односу на другог кандидата, 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 
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Комисија оцењивала укупан квалитет кандидата, испуњава потребне услове за звање и 
радно место асистента на Департману за архитектонске технологије, за ужу научну, односно 
уметничку област Архитектонске конструкције, материјали и физика зграда. 
Имајући у виду постигнуте резултате Дијане Савановић на основним, мастер академским 
студијама архитектуре и докторским академским студијама, затим преданост коју као 
сарадник показује у раду са студентима, као и посвећеност архитектонском пројектовању и 
склоност ка научно-истраживачком раду, Комисија закључује да кандидат, Дијана 
Савановић, маст. инж. арх. задовољава поменуте услове и предлаже Изборном већу 
Архитектонског Факултета Универзитета у Београду избор Дијане Савановић, маст. инж. 
арх., за сарадника у звање и на радно место асистента за ужу научну, односно уметничку 
област Архитектонске конструкције, материјали и физика зграда, на Департману за 
архитектонске технологије Архитектонског факултета Универзитета у Београду, на 
одређено време у трајању од 3 (три) године. 
 
У Београду, 30. јун 2017. године 

Чланови Комисије: 
 

          
др Јелена Ивановић-Шекуларац, дипл. инж. арх., председник, 

ванредни професор Архитектонског факултета 
Универзитета у Београду 

 
          

др Александар Рајчић, дипл. инж. арх., члан, 
ванредни професор Архитектонског факултета 

Универзитета у Београду 
 

          
Зоран Степановић, дипл. инж. арх., члан, 

доцент Архитектонског факултета 
Универзитета у Београду 

 
          

др Љиљана Ђукановић, дипл. инж. арх., члан, 
доцент Архитектонског факултета 

Универзитета у Београду 
 

          
др Игор Марић, дипл. инж. арх., члан, 

научни саветник 
Института за архитектуру и урбанизам Србије 


