
НАУЧНО – НАСТАВНОМ ВЕЋУ АРХИТЕКТОНСКОГ ФАКУЛТЕТА, УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ 

 

Одлуком Научно–наставног већа Архитектонског факултета, бр. 01796/2-5.1 од 23.04.2018. године, 
покренут је поступак за избор у истраживачко звање истраживач-приправник Александре 
Угриновић, мастер инж.арх. и образована је комисија за припрему извештаја за избор истраживача 
– приправника. Чланови комисије су: 

др Владан Ђокић, председник 
Редовни професор, Универзитет у Београду – Архитектонски факултет 
др Ана Никезић, члан                                                                                                                                  
Ванредни професор, Универзитет у Београду – Архитектонски факултет 
др Александра Ступар, члан                                                                                                                                  
Ванредни професор, Универзитет у Београду – Архитектонски факултет 
 
У складу са Законом о научно-истраживачкој делатности („Службени гласник РС“, бр. 110/2005, 
50/2006-испр. и 18/2010, члан 72 и 80), Комисија за припрему извештаја за избор кандидата у звање 
истраживача-приправника подноси следећи: 

ИЗВЕШТАЈ 

Увидом у материјал примљен од Опште службе Архитектонског факултета, Комисија је утврдила да 
је молбу за стицање звања истраживача - приправника поднела кандидаткиња Александра 
Угриновић мастер инж. арх. 
Кандидаткиња је у прилогу доставила биографске и библиографске податке. 
 

1. ОБРАЗОВАЊЕ 
 

Александра Угриновић рођена је 27.06.1992. године у Петровцу на Млави, где је завршила основну 
и средњу школу као ђак генерације. У основној и средњој школи ишла је на такмичења из 
географије, српског језика и књижевности и излагала на ликовним смотрама. У oвим областима 
освајала је награде на општинском, регионалном и републичком нивоу. 
Архитектонски факултет Универзитета у Београду уписала је 2011. године. Основне академске 
студије је завршила 2014. године и стекла звање инжењер архитектуре (B.Arch.), са просечном 
оценом 9,43. 
Исте године уписује Мастер академске студије Архитектура на Архитектонском факултету 
Универзитета у Београду на усмерењу Архитектонске технологије – Архитектонске конструкције, 
материјали и физика зграде. Мастер завршни рад са темом Музеј меморије на Косанчићевом венцу 
одбранила је са највишом оценом (10) код ментора Проф. др Бранислава Жегарца и чланова 
менторске комисије Проф. др Еве Ваниште-Лазаревић и Ван. проф. др Драгане Васиљевић-Томић и 
стекла звање Мастер инжењер архитектуре са просечном оценом 9,97. Докторске академске 
студије је уписала у октобру 2017. године. 



2. СТИПЕНДИЈЕ И ПРИЗНАЊА 
 

· 2017 - Признање за квалитетно архитектонско дело, Изложба АСА, „Уметност архитектуре“ 

· 2014 - Освојено прво место на пријемном испиту за упис на мастер студије архитектуре, на 
Архитектонском факултету Универзитета у Београду 

· 2012-2016 - Стипендија општине Петровац на Млави „ За надарене студенте“ 
 

3. НАУЧНИ РАД 

· 2016 - Рад у зборнику радова националног научног скупа објевљен у целини, учешће по 
позиву 
Угриновић, А. : „Заштитне конструкције у функцији презентације остатака античког 
наслеђа“, у Зборнику радова са седме конференције о културном наслеђу „Културни 
предео“ , Завод за заштиту споменика културе града Београда, Београд, 2016, 116-127. 
ISBN 987-86-89779-36-3 
 

4. УЧЕШЋЕ У ПРОЈЕКТИМА 
 

· 2017 - Сарадник на регионалном пројекту Наш град, наша сцена  

Циљ пројекта је креативна трансформација напуштених градских простора у места културе, 
игре и дијалога при чему се подстиче партиципација заједнице и социо-културна 
интеграција становништва. 

Пројекат подржали Балканска фондација за уметност и културу и швајцарска Влада; У   
пројекту учествују четири партнерска града Београд, Подгорица, Скопље и Бања Лука; 

· 2017 - Сарадник у научноистраживачком пројекту Дигитализација античког наслеђа у 
Србији; покровитељ Министарство културе и информисања Републике Србије; 
организатор  Универзитет у Београду, Архитектонски факултет 
 

· 2016 - Сарадник на обради и графичкој припреми мозаика у Константиновој вили на 
Медијани, публикованих у књизи М. Васић, Г. Милошевић, Н. Гавриловић-Витас, В. 
Црноглавац: Константинова вила у Медијани, Мародни музеј Ниш, Ниш, 2016. 

 
· 2015 - Сарадник у научноистраживачком пројекту “Идеална реконструкција Чезаве” 

Обрада, анализа и презентација тврђаве Чезава на Ђердапу 
 

 

 



5. РАД У НАСТАВИ 
 

· Школска              Сарадник у настави на департману за архитектуру Архитектонског  
2017/2018           факултета Универзитета у Београду на предметима: 
        и                    ОАСА-23020: Историја архитектуре - обликовање простора и стила 
 2016/2017          ОАСА - Курс 17.1. Изборни предмет 1 – Приватно и јавно 
                               (доц. др Гордана Милошевић – Јевтић) 

МАСА-23020-02 Историја и теорија 3: Религија и архитектура 
                               МАСА-12020-03: Историја и теорија 2: Античко наслеђе у региону 
                               МАСА-12030-06: Изборни предмет 2 - Архитектура – Архитектура  
                               позоришта и спектакла (доц. др Гордана Милошевић - Јевтић) 

· Школска              Гостујући предавач на предмету Урбана рекреација  
        2016/2017          Презентован пројекат Фестивал суседства „Чар на дар“ 

                                             аутор са М. Василев 
· Школска              Одржано предавање „Заштитне конструкције у функцији  

               2016/2017          презентације античког наслеђа“ на изборном предмету Античко  
                               наслеђе у региону 

· Школска              Одржано предавање „Позоришта – простори за сценско извођење“ у               
               2016/2017          савременој архитектонској пракси на изборном предмету   

                               Архитектура позоришта и спектакла 
· Школска               Учешће у својству члана менторског тима на радионици  

2016/2017           „Презентација Константинове виле на Медијани“ у   
                               оквиру предмета Античко наслеђе у региону 

· Школска               Учешће у својству члана менторског тима на радионици  
2016/2017           „Дигитализација античког градитељског наслеђа“ у оквиру предмета 
                               Античко наслеђе у региону 

· Школска              Сарадник у настави на департману за архитектуру Архитектонског  
2015/2016           факултета Универзитета у Београду на предметима: 

ОАСА-23020: Историја архитектуре - обликовање простора и стила                                                      
ОАСА-Курс 17.1. Изборни предмет 1 - Архитекта мора бити писмен 
МАСА-23020-02 Историја и теорија 3: Религија и архитектура 
МАСА-12020-03: Историја и теорија 2: Античко наслеђе у региону 
МАСА-12030-06: Изборни предмет 2 - Архитектура - Архитектура 
позоришта и спектакла (доц. др Гордана Милошевић – Јевтић) 

· Школска               Сарадник у настави на департману за архитектуру Архитектонског  
2014/2015            факултета Универзитета у Београду на предметима: 
                               ОАСА-Курс 7.1. Историја архитектуре и насељавања 1 
                               ОАСА-Курс 17.1. Изборни предмет – Архитекта мора бити писмен 
                               ОАСА-Курс 7.2. Историја архитектуре и насељавања 2 
                               (доц. др Гордана Милошевић - Јевтић) 



6. ИЗЛАГАЊЕ И УЧЕШЋЕ НА СМОТРАМА, САЛОНИМА И ИЗЛОЖБАМА  
  

· 2017 - Годишња изложба АСА – Асоцијације српских архитеката „Уметност Архитектуре“          

· 2017 - Изложба „45 UNBLOCKED“ у галерији „Блок“на Новом Београду 
Изложен пројекат Фестивал суседстава „Чар на дар“, настао на предмету Урбана 
рекреација, руководилац предмета: Ван. проф. др Јелена Живковић, аутор са М. Василев 
 

· 2016 - 25. Салон урбанизма у Сремској Митровици 
Излагање пројекта Фестивал суседстава „Чар на дар“ , пројекат настао на предмету Урбана 
рекреација (руководилац предмета: Ван. проф. др Јелена Живковић)  

· 2016 - Изложба одабраних мастер завршних радова генерације 2015/2016 у  аули 
Архитектонског факултета  

              Излагање мастер рада Музеј меморије на Косанчићевом венцу  
 

· 2016 - Веб изложба: Portfolio Categories, мастер завршни рад 2015/2016, сајт 
архитектонског факултета 
http://www.arh.bg.ac.rs/?portfolio=muzej-nauke-o-tehnike-dometi-interaktivnih-
tehnologija&pismo=lat 
 

· 2015 - Изложба „Простори за сениоре“ у општини Савски венац и Звездара 
Изложен студентски рад „Дневни центар за смештај старих лица“ на Новом Београду; 
пројекат настао на изборном предмету архитектура: Простори сениора и лица са посебним 
потребама, Руководилац предмета: доц. арх. Милош Комленић) 
 

· 2014 - Изложба најуспешнијих студентских радова поводом RIBA акредитације  
Излагање пројекта Студенски дом на Звездари, студио пројекат 4 – синтеза, руководилац  
доцент Милош Комленић 

 
· 2012 - Изложба најуспешнијих радова у оквиру предмета Простор и облик у аули 

Архитектонског факултета у Београду 
Излагање пројеката Скакаоница и Склониште, ментор: асистент Павле Стаменовић 

 
· 2012 - Изложба Простор и облик у Миксер Хаусу (Mikser House)  

Излагање пројеката Скакаоница, асистент ментор: Павле Стаменовић 
 

· 2011 - Изложен рад и освојено 3. месту на ликовном конкурсу „У част Милeни           
Павловић Барили“ 
 
 

7. СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

http://www.arh.bg.ac.rs/?portfolio=muzej-nauke-o-tehnike-dometi-interaktivnih-tehnologija&pismo=lat
http://www.arh.bg.ac.rs/?portfolio=muzej-nauke-o-tehnike-dometi-interaktivnih-tehnologija&pismo=lat


 
Семинари 

· 2017 - „Еко музеји и музеји заједница" у организацији ИКОМ-а у Србији  
(ICOM-  International council of museums )           

· 2017 - Прва међународна конференција Одржива архитектура – енергетска            
ефикасност 

· 2017 - Прва Weinerberger конференција за архитекте и пројектанте у Србији 

· 2017 - Семинар „Програм Креативна Европа – писање пројеката“ у   
         организацији Министарства културе и информисања Републике Србије, Тршић, 7 - 10. 

август 2017.        
   Презентација пројекта и платформе Наш град, наша сцена  

· 2016 - Међуародни конгрес грађевинских материјала – Бетон одржан у Магацину 
Мацура, у Старим Бановцима 
Организатори конгреса: магазин за еко архитектуру и културу ЕКО КУЋА,    организација 
OFROOM из Беча, Музеј и Магацин Мацура, у сарадњи са Архитектонским факултетом 
Универзитета у Београду, Инжењерском комором Србије и немачком организацијом за 
међународну сарадњу  
 
Радионице 

· 2017 - Учешће на радионици “Мапа као медиј“ у организацији Тачке комуникације 
Истраживање и мапирање напуштених простора Београда 

· 2016 - Изградња бетонског кануа на првом међународном конгресу грађевинских 
материјала „Бетон“ ментори: дипл. инг. Johanes Kimbauer, дипл. инг. Christopher Strobi,     

              дипл. инг. Миодраг Грбић      

 
8. ПРОФЕСИОНАЛНО РАДНО ИСКУСТВО 
· 2017. (8 месеци) - Сарадник у фирми КАНА архитекти на пословима пројектовања   

објеката, припреми техничке документације и извођења радова 

Израда пројекта за грађевинску дозволу (ПГД) породичне куће са два стана у Улици Живка 
Павловића 13 на Савском венцу у Београду;  

Израда пројекта за грађевинску дозволу (ПГД) породичне куће у Бановцима;  

· 2016–2017. (4 месеца) - Сарадник у фирми Д.А. Дизајн / Архитектура д.о.о.  
Израда пројекта ентеријера Студенског кампуса у Текелију, у Казахстану, разрада детаља; 

· 2016. (месец дана) - Стручна пракса у компанији Енергопројект - Урбанизам и 
архитектура  
Финализација пројекта за грађевинску дозволу стамбеног комплекса Sunnyville у Улици 
Нова 7, на Вишњици 



· 2014. (месец дана) -  Стручна пракса у компанији Енергопројект - Урбанизам и 
архитектура  
Увид у техничку документацију већ изведених пројеката и оних чија је израда била у току; 
Обилазак градилишта и праћење изградње стамбено - пословног објекта у Улици Цара 
Николаја, на општини Врачар, бетонски и армирачки радови;      
 

9. ПОЗНАВАЊЕ КОМПИЈУТЕРСКИХ ПРОГРАМА 

· AutoCAD, 3DsMax, Revit, Autodesk Fusion 360, SketchUp, Adobe programs (Photoshop, In 
Design, Ilustrator), Microsoft Office™ tools 

· Sertifikat Autodesk (Autodesk Fusion 360 - 2016) 
· Sertifikat Autodesk (Autodesk Revit Architecture - 2014) 

 
10. ПОЗНАВАЊЕ СТРАНИХ ЈЕЗИКА  

· Енглески (Б2 ниво), француски (A2 ниво), италијански (A1 ниво) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ   

 

Комисија констатује да је кандидаткиња Александра Угриновић, дипл.инж.арх. ангажована на 

научноистраживачком пројекту (евиденциони број пројекта ИИИ43007) Министарства просвете, 

науке и технолошког развоја Републике Србије и да према Закону о научно-истраживачкој 

делатности (члан 70) испуњава услове за избор у звање истраживача-приправника. Комисија такође 

констатује да је кандидат Александра Угриновић, Мастер инж.арх. студент докторских студија на 

Архитектонском факултету Универзитета у Београду од октобра 2017. године, као и да испуњава 

остале критеријуме, у складу са законом.  

 Комисија предлаже Научно-наставном већу Архитектонског факултета Универзитета у Београду 

избор кандидаткиње Александре Угриновић, Мастер инжењера архитектуре, у звање истраживача-

приправника.   

  

У Београду, 9.05.2018. године  

  

ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ:   

___________________________________ 
др Владан Ђокић, председник 
Редовни професор, Универзитет у Београду – Архитектонски факултет 
 
___________________________________ 
др Ана Никезић, члан                                                                                                                                  
Ванредни професор, Универзитет у Београду – Архитектонски факултет 
 
___________________________________ 
др Александра Ступар, члан                                                                                                                                  
Ванредни професор, Универзитет у Београду – Архитектонски факултет 
 

 

 

 


