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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ  
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ 
БРОЈ: 02-11/1-29 
ДАТУМ: 19. септембар 2018. године 
Београд, Булевар краља Александра 73/II  

ИЗБОРНОМ ВЕЋУ Архитектонског факултета у Београду  

 

 

 

Р Е Ф Е Р А Т 

Комисије за избор сарадника у звање асистента 
за ужу научну област Технологија грађења, инсталације и менаџмент 

на Департману за архитектонске технологије 
 

 

 

На основу одлуке Декана Архитектонског факултета бр. 02-8/1-13 од 14. јуна 2018. године, 
покренут је поступак и расписан конкурс за избор једног сарадника у звање асистента за ужу 
научну област: Технологија грађења, инсталације и менаџмент, на Департману за архитектонске 
технологије Архитектонског факултета у Београду, на одређено време, за временски период од 
3 (три) године, са пуним радним временом.  

Конкурс је објављен у недељном листу Националне службе за запошљавање „ПОСЛОВИ“, број 
782-783, дана 20. јуна 2018. године, а на основу општих и посебних услова предвиђених Законом 
о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, и 13/17- одлука УС), чланом 84. 
Закона о високом образовању („Сл. гласник Р Србије”, бр. 88/17 и 27/18- др.закон), Статутом 
Универзитета у Београду („Гласник УБ“, бр. 201/18), Статутом Факултета („Сл. Билтен АФ”, бр. 
116/17 - пречишћен текст).   

Одлуком Изборног већа Факултета бр. 01-1278/2-5.2. од 25. јуна 2018. године, образована је 
Комисија за припрему извештаја за избор кандидата (у даљем тексту: Комисија), у саставу:  

• др Лидија Ђокић, председник 
редовни професор Универзитета у Београду - Архитектонског факултетa  

• др Татјана Јуренић, члан 
доцент Универзитета у Београду - Архитектонског факултетa  

• др Ненад Иванишевић, члан 
ванредни професор Универзитета у Београду - Грађевинског факултета.  
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Дописом Опште службе Архитектонског факултета бр. 02-1374/2 од 15. 07. 2018. године, 
Комисија је примила комплетну документацију једне (1) благовремено поднете пријаве на 
конкурс, кандидата:  

1. Дамјане Лојаничић, маст. инж. арх.,     
/бр. пријаве 02-1374/1  од 04. јула 2018. 
године/. 
 

Увидом у документациони материјал кандидата пријављеног на конкурс, Комисија је 
констатовала да кандидат испуњава услове расписа конкурса. Комисија је у даљем раду 
приступила разматрању приспеле пријаве кандидата.  

Према одредбама члана 124. Статута Архитектонског факултета у Београду Извештај Комисије 
садржи:  

1. Биографске и библиографске податке о кандидату,  
2. Мишљење о испуњености услова за избор кандидата у сарадничко звање, и 
3. Предлог Комисије.  

Комисија је свој рад засновала на постојећим општим условима за избор асистента утврђених 
чланом 84. Закона о високом образовању („Сл. гласник Р.Србије”, бр. 88/17 и 27/18-др.закон), 
као и на посебим условима дефинисаним Статутом Универзитета у Београду („Гласник УБ “, бр. 
201/18) и Статутом Факултета („Сл. Билтен АФ”, бр. 116/17 - пречишћен текст, члан 121.). У складу 
са одредбама члана 121. Статута Архитектонског Факултета, Комисија је утврдила и друге 
релевантне критеријуме за процену укупног потенцијала кандидата у односу на специфичности 
радног места за које кандидат конкурише - асистент на Департману за архитектонске 
технологије. У том смислу Комисија је систематизовала укупни сет услова:   

- статус студента докторских студија 
- сваки од претходних степена студија завршен са просечном оценом најмање осам (8);  
- просечна оцена предмета из уже научне и уметничке области за коју се кандидат бира 

(не може бити нижа од 8,5);  
- време трајања студија;  
- смисао и мотивисаност за рад у настави;  
- научни - стручни радови и способости за  истраживачки рад; 
- награде и учешће у активностима (конкурси, изложбе, радионице и сл.);  
- искуство у стручном раду; 
- познавање светских језика и компјутерских програма. 

Након анализе документације поднете пријаве кандидата, Комисија подноси следећи извештај:   
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ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ 

1. БИОГРАФСКИ И БИБЛИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ   

1.1 ДАМЈАНА ЛОЈАНИЧИЋ, маст. инж. арх.  

1.1.1 Основни биографски подаци 

Дамјана Лојаничић је рођена 17. фебруара 1992. године у Нишу, где је завршила гимназију „Бора 
Станковић“ као носилац Вукове дипломе. Архитектонски факултет Универзитета у Београду 
уписала је 2011. године. Држављанин је Републике Србије. 

1.1.2 Образовање и остварени успех у току образовања   

период степен 

просечна 
оцена 
током 
студија: 

време 
трајања 
студија 

2017 –  Докторске академске студије - Универзитет у Београду, 
Архитектонски факултет 
 

 3 годинe 

2014 - 2016 Мастер академске студије архитектуре - Универзитет у 
Београду,  Архитектонски факултет  
Звање: Мастер инжењер архитектуре  
Мастер завршни рад „Матрица дисконтинуитета: 
идентитет града на приобаљу“, ментор: ванр. проф. 
Борислав Петровић, арх.  
The RIBA President’s Medals Student Аward, рад изабран као 
представник Архитектонског факултета. 
 

9.78 2 године 

2011 - 2014 Основне академске студије архитектуре- Универзитет у 
Београду, Архитектонски факултет  
Звање: Инжењер Архитектуре 
 

9.65 3 године 

Увидом у приложена документа Комисија утврђује да је кандидат у редовном року завршавала 
све нивое студија и да је на предметима из области Технологија грађења, инсталације и 
менаџмент била успешна, са просечном оценом 9,67. 

1.1.3 Радно искуство 

2018 Истраживач приправник у Институту за архитектуру и урбанизам Србије на пројекту 
„Одрживи просторни развој Подунавља у Србији“ (од јула 2018.), који финансира 
Министарство просвете науке и технолошког развоја Републике Србије. 
 

2018 У компанији „Машинопројект КОПРИНГ“ ад: 
§ Француска школа „Ecole Francais Belgrade“ у оквиру пројекта “Belgrade 

Waterfront”, Београд, приближно 8000 м² - пројектни задатак – пројектант 
сарадник 

§ Пословно-стамбени комплекс „Skyline“, Београд, приближно 130 000 м² –                  
пројекат за извођење – пројектант сарадник 
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§ „Pool Beach Club”, у оквиру пројекта „Portonovi“, Кумбор, Црна Гора - 
concept design – пројектант сарадник 
 

2017 У компанији „Машинопројект КОПРИНГ“ ад: 
§ Зграда правосудних органа у Крагујевцу, приближно 23 000м² - идејни 

пројекат, пројекат за грађевинску дозволу, пројекат за извођење - 
пројектант сарадник 

§  Ентеријер хотела у Рајићевој, Београд, приближно 9000м² - пројекат за 
извођење - пројектант сарадник 

§ Производна хала за производњу намештаја „Forma Ideale”, Крагујевац,                     
приближно 20 000 м² - идејни пројекат – пројектант сарадник 

 
2017 Апартмани на Златару, приближно 2000м² - идејно решење – аутор 

 
Породична кућа у Нишу, приближно 150м² - идејни пројекат – аутор 
 

2016 У компанији „Машинопројект КОПРИНГ“ ад: 
§ Oбјекат социјалног и приступачног становања КО Земун у  Камендину, 

приближно 20 000м² - пројекат за извођење - пројектант сарадник 
 

2016 Хотелски комплекс на Златару, приближно 5000 м² - идејно решење – аутор 
 

2014 Стручна пракса у архитектонско – грађевинском бироу „RBD PROJECT 
ENGINEERING”   
на  пројекту Клиничког центра у Нишу 
 

1.1.4 Учешће на конференцијама, конгресима и панел-дискусијама  

2017 RENEXPO Water&Energy Western Balkans - панел дискусија:  
Одбрана од поплава и како живети са водама – холандска искуства у управљању 
водама и заштити од поплава 
 
RENEXPO Water&Energy Western Balkans – панел дискусија: 
Холандска искуства у ESCO пословању у Србији: две године од усвајања 
подзаконских   
аката о ESCO управљањима  
 

2015 Places and Technologies 2015, Нова Горица, Словенија:  
Lojaničič, D. (2015), Vertical City, Keeping up with technologies to make healthy places, 
Nova Gorica, Slovenia, 18.-19.6.2015, editors A. Fikfak, E. Vaništa Lazarević, N. Fikfak, 
M. Vukmirović, P. Gabrijelčič, Faculty of Architecture, Ljubljana, p.p 54, book of 
abstracts,  
ISBN 978-961-6823-70-8 
 
Revision of Modern Aesthetics 2015, Београд, Србија : 
Lojaničić, D. (2015), Bauhaus – souvereign creative act, Revisions of Modern Aesthetics: 
International Scientific Conference, University of Belgrade - Faculty of Architecture,      
26-28 June 2015, editors M. Šuvaković, V. Mako, V. Stevanović, University of Belgrade – 
Faculty of Architecture/ Society for Aesthetics and Visual Arts Serbia (DEAVUS), 
Belgrade, p.p 28-29, book of abstracts, ISBN 978-86-7924-143-6 
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SFERA 2015, Мостар, Босна и Херцеговина:  
Lojaničić, D. (2015), The change in perception of the windows from movement to 
frame, Zbornik radova naučno-stručne konferencije sa međunarodnim učešćem SFERA 
2015: Oblikovanje i tehnologije arhitektonskih otvora, ur.  M. Stanković, N. Memić,                    
N. Novaković, M. Mišić, Marketinška i izdavačka agencija Sfera d.o.o Mostar, Mostar,   
p.p 58-62 
 
“We Build The Future”, Златибор, Србија – учешће на међународном конгресу 
студената архитектуре и грађевине 
 

1.1.5 Излагање и учешће на смотрама, салонима, изложбама 

2017 39. Салон архитектуре, Музеј примењене уметности, Београд 
рад: Мастер пројекат М9: Матрица дисконтинуитета: идентитет града на 
приобаљу, 
ментор: ванр. проф. Борислав Петровић, арх. 
 
45UNBLOCKED – Фестивал суседства, Галерија Блок, Београд 
рад: Креативно суседство (коаутор: Аница Максић) 
 
Тhe RIBA President Medals Student Awards 2016 изложба најбољих студентских 
пројеката и дисертација света за 2016. годину (рад се налази у оквиру званичне 
RIBA селекције) 
рад: Мастер пројекат М9: Матрица дисконтинуитета: идентитет града на 
приобаљу, 
ментор: ванр. проф. Борислав Петровић, арх. 
 

2016 Изложба најбољих Мастер пројеката академске 2015/2016, аула Архитектонског  
факултета у Београду (изложба на сајту факултета) 
рад: Мастер пројекат М9: Матрица дисконтинуитета: идентитет града на 
приобаљу, 
ментор: ванр. проф. Борислав Петровић, арх. 
 

2015 Групна изложба: РЕФЛЕКСИЈЕ: архитектура Милана Злоковића 50 година касније 
(коаутор: Аница Максић), Архитектонски факултет, Београд 
 

2014 23. Салон урбанизма, Југословенско драмско позориште, Београд 
рад: Студио пројекат 3: урбанизам - “Reset city” (коаутори: Аница Максић, Маја 
Василев, Нина Јотановић), ЈДП, Београд 
ментор: др Александра Ђукић, ванредни професор 
 

2011 Изложба макета насталих у току рада на курсу: „Простор и облик“, Мixer House, 
Београд 
 

1.1.6 Стручно усавршавање : учешће на семинарима/ радионицама/конкурсима: 

Радионице 
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2015 Студентско менторство у трајању од једног семестра школске 2015/2016 у оквиру  
пројекта „Студентско менторство“ организованог у сарадњи са Универзитетом у      
Београду 

2014 Радионица: „Belgrade Dress me up“ (у оквиру међународног пројекта “City dress 
me  up”) у сарадњи са студентима Високе школе за дизајн, технологију и 
менаџмент; 
„(Un)Essential” (коаутори: Борислава Иванковић - Архитектонски факултет, Стеван  
Божановић – Висока школа за дизајн, технологију и менаџмент) 
ментор: Даница Караичић, арх. 
 

1.1.7 Стипендије и признања 

2016 Награда за мастер рад  „Матрица дисконтинуитета: идентитет града на 
приобаљу“, 
ментор: ванр. проф. Борислав Петровић, арх.    
The RIBA President’s Medals Student Award, рад изабран као представник 
Архитектонског факултета     
 

2013 - 2014 

2015 - 2016 

 
Стипендиста Фонда за младе таленте Републике Србије - „Доситеја“   

2011 - 2013 

2014 - 2015 

 
Стипендиста Министарства за омладину и спорт Републике Србије 

1.1.8 Познавање светских језика и знања и вештине потребне за рад у оквиру образовно-
научне организације 

Познавање светских језика: енглески (C1 Advanced Certificate), руски, француски 
 
Вештине и познавање компјутерских програма: АutoCad, Revit (AutoDesk Certificate), Rhinoceros, 
SketchUp + Vray, Adobe Photoshop (Adobe Certificate), Adobe Illustrator (Adobe Certificate), Adobe 
InDesign (Adobe Certificate), CorelDraw, MS Office (Word, PowerPoint, Excel) 
 
 

2. МИШЉЕЊЕ КОМИСИЈЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА У ЗВАЊЕ 
АСИСТЕНТА 

Дамјана Лојаничић, маст. инж. арх., рођена је 17. фебруара 1992. године, у Нишу, где је завршила 
гимназију. Основне академске студије на Архитектонском факултету Универзитета у Београду 
уписује 2011. године, а завршава 2014. године. Мастер академске студије уписује 2014. године 
на Архитектонском факултету Универзитета у Београду, а 2016. године дипломира и стиче звање 
мастер инжењер архитектуре. Мастер завршни рад под насловом „Матрица дисконтинуитета: 
идентитет града на приобаљу“, код ментора проф. арх. Борислава Петровића, одбрањен је на 
Архитектонском факултету Универзитета у Београду и, као представник Архитектонског 
факултета, награђен The RIBA President’s Medals Award.  

Кандидат Дамјана Лојаничић, редован студент прве године Докторских академских студија 
архитектуре, завршила је сваки од претходних степена студија у предвиђеном трајању и са 
просечном оценом изнад осам (8): Основне академске студије 2014. у року од 3 године са 
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просечном оценом 9,65 и Мастер академске студије 2016., у року од 2 године са просечном 
оценом 9,78. Докторске студије Архитектонског факултета Универзитета у Београду уписала је 
2017. године. Током основних и мастер студија била је  стипендиста Министарства за омладину 
и спорт Републике Србије, као и Фонда за младе таленте Републике Србије – „Доситеја“. 
Докторске студије на Архитектонском факултету Универзитета у Београду уписала је 2017. 
године.  

Комисија уочава и истиче заинтересованост кандидата за струку, јер се током врло кратког 
временског периода ангажовала у самосталном раду у пракси, у пројектним бироима, али и у 
научно-истраживачком раду. Дамјана Лојаничић показује свест о сложености истраживачког 
рада, као и самокритичко мишљење о развијености сопствених знања и вештина за ову 
делатност. Мотивисана је за рад у настави. Кандидат говори, чита и пише енглески језик, а 
поседује и основно знање руског и француског језика, те користи релевантне компјутерске 
програме. Преданост коју показује у раду, заинтересованост за различите актуелне проблеме и 
аспекте струке, као и склоност ка научно-истраживачком раду, квалификују кандидата за 
позицију асистента на Департману за архитектонске технологије, за ужу научну област 
Технологија грађења, инсталације и менаџмент. Комисија је мишљења да Дамјана Лојаничић, 
маст. инж. арх. својим способностима може допринети унапређењу наставе, због чега је 
препоручује за избор у звање асистента. 

Кандидат је Истраживач приправник у Институту за архитектуру и урбанизам Србије, ангажована 
на пројекту „Одрживи просторни развој Подунавља у Србији“.  

У току студија, као и после дипломирања, учествовала је на више конференција (4), панел-
дискусија (2), радионица (2), и излагала на салонима и изложбама (7). Комисија посебно истиче 
The RIBA President’s Medals Award, награду за мастер рад „Матрица дисконтинуитета: идентитет 
града на приобаљу“, код ментора проф. арх. Борислава Петровића.   

Дамјана Лојаничић поседује научне референце у виду три самостална рада објављена у 
зборницима радова са научних и стручних конференција, и то: рад под насловом: Vertical City са 
конференције Places and Technologies 2015, одржанe у Новој Горици у Словенији; рад под 
насловом: Bauhaus – souvereign creative act, са конференције Revision of Modern Aesthetics 2015, 
одржане у Београду; и рад под насловом: The change in perception of the windows from movement 
to frame са конференције SFERA 2015, одржане у Мостару, у Босни и Херцеговини. 

Када је у питању архитектонска пракса, Дамјана Лојаничић је ангажована као пројектант 
сарадник у компанији Машинопројект Копринг, где је учествовала на седам пројеката, од којих 
су шест за објекте велике квадратуре (преко 5000 м2) током свега три године (2016-2018). Током 
истог периода, бавила се и самосталним радом на идејним решењима за објекте такође велике 
квадратуре.  

Због разноврсних озбиљних стручних активности на којима се ангажовала Дамјана Лојаничић, 
Комисија уочава њену потребу и жељу да се непрестано усавршава, остварујући изузетно добре 
резултате у свим активностима. Комисија констатује да кандидата Дамјану Лојаничић 
карактерише посвећеност и способност да оствари квалитетне резултате у различитим 
областима деловања, као и мотивисаност за стални професионални развој.  

 

3. ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ  

Увидом у документацију пријављеног кандидата, након анализе и вредновања приложених 
референци кандидата, Комисија констатује да Дамјана Лојаничић, маст. инж. арх. на основу 
Статута Архитектонског факултета, Статута Универзитета у Београду, општих услова предвиђених 
Законом о раду, посебних услова предвиђених Законом о високом образовању, као и других 
критеријума по којима је Комисија оцењивала укупан квалитет и резултате кандидата, испуњава 
потребне услове за звање и радно место асистента за ужу научну област Технологија грађења, 
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инсталације и менаџмент, на Департману за архитектонске технологије Архитектонског 
факултета у Београду.   

Комисија констатује да је кандидат Дамјана Лојаничић личност широких интересовања, коју 
одликује одговорност и посвећеност радним активностима. На основу биографских података, 
комисија је стекла високо мишљење о квалитету досадашњег рада кандидата као и њеним 
потенцијалима у погледу будућег професионалног, научног и педагошког напредовања.  

Осим тога, искуство које кандидат има у практичном раду значајно је за њено ангажовање на 
стручним предметима. На основу увида у поднету документацију и разговора са кандидатом, 
Комисија констатује да Дамјана Лојаничић испуњава све услове за избор у звање асистента за 
ужу научну област Технологија грађења, инсталације и менаџмент, на Департману за 
архитектонске технологије Архитектонског факултета у Београду.  

Имајући у виду укупан рад кандидата Дамјане Лојаничић, ниво постигнутих резултата на 
студијама и у пракси, као и њихову усклађеност са проблематиком која се обрађује у оквиру 
уже научне области, Комисија закључује да кандидат Дамјана Лојаничић, маст. инж. арх., 
својим радом и постигнутим резултатима задовољава све поменуте услове и предлаже 
Изборном већу Архитектонског факултета у Београду да изабере Дамјану Лојаничић, маст. 
инж. арх., у звање асистента за ужу научну област Технологија грађења, инсталације и 
менаџмент, на Департману за архитектонске технологије Универзитета у Београду - 
Архитектонског факултета, на одређено време, за временски период од 3 (три) године.  

 

Чланови Комисије:  

 

 

___________________________ 

 др Лидија Ђокић, председник  

редовни професор Универзитета у Београду - Архитектонског факултетa   

 

___________________________  

др Татјана Јуренић, члан   

доцент Универзитета у Београду - Архитектонског факултетa   

 

___________________________  

др Ненад Иванишевић, члан 

ванредни професор Универзитета у Београду - Грађевинског факултета  
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