
 

 

 

НАСТАВНО И НАУЧНО-УМЕТНИЧКОМ ВЕЋУ  

УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ - АРХИТЕКТОНСКОМ ФАКУЛТЕТУ 

Одлуком Научно–наставног већа Факултета, бр. 01-499/2-8.2  од 11.03.2019. године, покренут је поступак за 
избор у истраживачко звање истраживач-приправник Иване Корице, маст.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 Милица Милојевић, члан                     

Доцент, Универзитет у Београду, Архитектонски факултет 

др Наташа Јанковић, члан                                    

Научни сарадник, Универзитет у Београду, Архитектонски факултет 

У складу са Законом о научно-истраживачкој делатности („Службени гласник РС“, бр. 110/2005, 50/2006-испр., 
18/2010 и 112/2015, члан 72 и 80), Комисија за припрему извештаја за избор кандидата у звање истраживача-
приправника подноси следећи: 

ИЗВЕШТАЈ 

Увидом у материјал, Комисија је утврдила да је молбу за стицање звања истраживача - приправника поднела 
кандидаткиња Ивана Корица маст.инж. арх. 

Кандидаткиња је у прилогу доставила биографске и библиографске податке. 

 

1 ОБРАЗОВАЊЕ 

Докторске академске студије: 
2018.   |  Уписала докторске академске студије на Архитектонском факултету Универзитета у  
               Београду. 
 
Мастер академске студије Архитектура: 
2018.   |  Завршила мастер академске студије Архитектуре - модул урбанизам на Архитектонском   
               факултету Универзитета у Београду и стекла звање Мастер инжењер архитектуре (М.Arch.), са   
               просечном оценом 9,74. 
              - завршни рад са темом „Авиаполис, Хелсинки – Олемус“ у студију проф. др Владана Ђокића   
               одбранила са оценом 10  



2016.   |  Уписала Мастер академске студије Архитектуре - модул урбанизам на Архитектонском  
               факултету Универзитета у Београду. 
 
Основне академске студије: 
2016.   |  Завршила основне академске студије на Архитектонском факултету Универзитета у Београду и  
               стекла звање инжењер архитектуре (B.Arch.), са просечном оценом 8,69. 
2013.   |  Уписла Архитектонски факултет Универзитета у Београду. 
 
Основна и средња школа: 
2013.   |  Завршила средњу школу „Британска Интернационална Школа“(BIS) у Београду, 
               Као носилац награде “Jonathan Rider” за средњошколски академски успех и   
               похвалнице у име Краљевског дома Карађорђевића као ђак генерације. 
2009.   |  Завршила више разреде основне школе „Британска Интернационална Школа“(BIS) у  
               Београду. 
2006.   |  Завршила ниже разреде основне школе, ОШ „Краљ Петар Први“. 
2002.   |  Уписала основну школу, ОШ „Краљ Петар Први“. 
 

2 СТУДЕНТСКА РАЗМЕНА 

2017./18.  |  Први семестар друге године мастер студија, Универзитет „Sapienza“, Рим, Италија,   
                       Erasmus+, KA1 - септембар / фебруар 
 

3 ПРАКСА 

2018.   |  Стручна пракса у Институту за Архитектуру и Урбанизам Србије - мај 
2016 .  |  Стручна пракса у Институту за Архитектуру и Урбанизам Србије - јун, А. 
 

4 КОНКУРСИ 

2018.  |  Међународни конкурс „AQUATECTURE“ архитектонско решење  
                - коаутор - избор уредника у рангу „Top 50“ 
2017.  |  Национални конкурс „Макиш“ архитектонско урбанистички план  
                - коаутор – откуп 
 

5 РАД У НАСТАВИ 

Основне академске студије - демонстратор 
2018./19.  |  Студио 01Б - Урбани дизајн стамбених целина 
                        Наставник проф. др Јелена Живковић, асистент Јована Бугарски 
2016./17.  |  Студио 02А - Отпорне и одрживе урбане заједнице  
2016./17.  |  Студио 01Б - Урбани дизајн стамбених целина  
 
Мастер академске студије - демонстратор 
2018./19.  |  Студио М01У - Еколошки урбани дизајн 
                        Наставник проф. др Јелена Живковић, асистент Марија Цветковић 



6 МЕЂУНАРОДНЕ И НАЦИОНАЛНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ И РАДИОНИЦЕ  

Конференције 
2018.  |  „Градити у правцу одрживог развоја, Заробљени угљеник“  
                  - Савет зелене градње Србије - панелиста - новембар 
2017.  |  „Трећи Балкански архитектонски бијенале“ - БАБ - учесник - децембар 
2016.  |  Green Building EXPO - учесник и промотер - новембар 
 
Радионице 
2016.  |  FISEC 16 „Природна заштита Београда“ - учесник - мај 
2015.  |  ФА „Одрживи градови: Менаџмент ризика непогода“ – преводилац – април 
 

7 ИЗЛАГАНЈЕ НА ИЗЛОЖБАМА 

2019. |  Изложба „na ivici“, 41. Салон Архитектуре, Музеј применјене уметности, Београд  
                - изложен дипломски рад 
2018.  |  Изложба „UN Habitat“, аула Архитектонског факултета Универзитета у Београду  
                - изложен дипломски рад 
2017.  |  Изложба Архитектонског факултета „Unblocked 45“, галерија Блок 45  
                - изложен рад са предмета Студио М01У - Еколошки урбани дизајн 
 

8 ЧЛАНСТВО У СТУКОВНИМ УДРУЖЕНЈИМА 

2018.  |  Савет зелене градње Србије – SrbGBC 
 

9 ПОЗНАВАЊЕ ЈЕЗИКА И КОМПЈУТЕРСКИХ ПРОГРАМА 

Језици 
Енглески  |  виши ниво - C2 „Cambridge A-Level“ 
Немачки  |  виши ниво - C1  
Италијански  |  почетни виши ниво - А2.1 
Јапански  |  почетни ниво - А1  
Норвешки  |  почетни ниво - А1 
  
Програми 
AutoCad, Adobe (Photoshop, Illustrator), Sketchup, 3D Max, Rhinoceros, V-Ray  
Microsoft Office (Word, Power Point, Publisher, Excel)  

 

 

 

  



ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ   

 

Комисија констатује да је кандидаткиња Ивана Корица, маст.инж. арх. ангажована на научноистраживачком 
пројекту ИИИ43007, подпројекат: Истраживање климатских промена и њиховог утицаја на животну средину – 
праћење утицаја, адаптација и ублажавање и да према Закону о научно-истраживачкој делатности (члан 70.) 
испуњава услове за избор у звање истраживача-приправника. Комисија такође констатује да је кандидат 
Ивана Корица, маст.инж.арх. студент докторских студија на Универзитету у Београду - Архитектонском 
факултету од октобра 2018. године, као и да испуњава остале критеријуме, у складу са законом.  

Комисија предлаже Наставно и научно-уметничком већу Универзитета у Београду - Архитектонског факултета 
избор кандидаткиње Иване Корице, мастер инжењера архитектуре, у звање истраживача-приправника.   

  

У Београду, 28.03.2019. године  

  

ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ:   

___________________________________ 

др Владан Ђокић, председник 

Редовни професор, Универзитет у Београду, Архитектонски факултет 

___________________________________ 

др Милица Милојевић, члан                     

Доцент, Универзитет у Београду, Архитектонски факултет 

___________________________________ 

др Наташа Јанковић, члан                                    

Научни сарадник, Универзитет у Београду, Архитектонски факултет 

 

 

 


