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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ 
Булевар Краља Александра 73/II 
Број: 02-11/1-4 
Датум: 07.03.2023. године 
Б е о г р а д 

ИЗБОРНОМ ВЕЋУ Архитектонског факултета у Београду 

Р Е Ф Е Р А Т   
Комисије за припрему реферата за избор сарадника у звање асистента за ужу научну област 
Архитектонске конструкције на Департману за архитектонске технологије 

Декан Архитектонског факултета, проф. арх. Владимир Лојаница, на основу предлога Департмана за 
архитектонске технологије бр. 02-125/2-3.1. од 19.01.2023. године, упутио Изборном већу Факултета 
предлог, бр. 02-8/1-1 од 20.01.2023. године за: 

a. Покретање поступка за избор сарадника у звање асистент, за ужу научну област: Архитектонске 
конструкције, на Департману за архитектонске технологије, на одређено време, са пуним радним 
временом, за временски период од три године и 

b. именовање Комисије за припрему реферата, у саставу: 
- арх. Драган Марчетић, ванредни професор Универзитета у Београду - Архитектонског 

факултета, председник Комисије  
- др Андреј Јосифовски, доцент Универзитета у Београду - Архитектонског факултета, члан 

Комисије 
- др Момир Васов, ванредни професор Универзитета у Нишу – Грађевинско-архитектонског 

факултета, члан Комисије. 

Изборно веће Архитектонског факултета је у складу са предлогом Декана Факултета, донело Одлуку бр. 
01-105/2-4 од 23.01.2023. године о: 

- расписивању конкурса за избор сарадника у звање Асистента за ужу научну област: 
„Архитектонске конструкције“ на Департману за архитектонске технологије Архитектонског 
факултета у Београду, на одређено време, са пуним радним временом, за временски период од 3 
(три) године и 

- именовање Комисије за припрему реферата, о пријављеној кандидаткињи (у даљем тексту 
Комисија) за сарадника у звање Асистента за ужу научну област: „Архитектонске конструкције“ 
на Департману за архитектонске технологије Архитектонског факултета у Београду, на одређено 
време, са пуним радним временом, за временски период од 3 (три) године у саставу: 
- арх. Драган Марчетић, ванредни професор Универзитета у Београду - Архитектонског 

факултета, председник Комисије  
- др Андреј Јосифовски, доцент Универзитета у Београду - Архитектонског факултета, члан 

Комисије 
- др Момир Васов, ванредни професор Универзитета у Нишу – Грађевинско-архитектонског 

факултета, члан Комисије. 

Конкурс је објављен у недељном листу Националне службе за запошљавање „Послови” број 1025, дана 
01.02.2023. 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, 13/17 - одлука УС, 113/18 и 95/18-аутентично тумачење) и чланом 
84. Законом о високом образовању (“Сл.гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 73/18, 67/19 и 6/20 - др. 
закон, 11/21 аутентично тумачење, 67/21 и 67/21-др.закон), Статутом Универзитета у Београду (“Гласник 
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Универзитета у Београду”, бр. 201/18, 207/19, 213/20, 214/20, 217/20, 230/21, 232/22 и 233/22), Статутом 
Универзитета у Београду – Архитектонског факултета (“Сл. билтен АФ”, бр. 129/22- пречишћен текст и 
чланом 5. Правилником о условима, начину и поступку за избор и заснивање радног односа сарадника 
Факултета (“Сл.билтен АФ”, бр. 120/18). 

Увидом у конкурсни материјал примљен од Опште службе Факултета, Комисија је утврдила да су се на 
Конкурс благовремено пријавила кандидаткиња 

▪ Ирина Живковић, маст. инж. арх. 
/бр. пријаве 02-262/1 од 14.02. 2023. године/ 

На основу увида у конкурсни материјал, Комисија је закључила да је пријава кандидаткиње на расписани 
конкурс поднета благовремено и да пријављена кандидаткиња испуњава опште услове расписаног 
конкурса. 

Према одредбама Статута Архитектонског факултета у Београду Извештај Комисије садржи: 
▪ биографске и библиографске податке о кандидаткињи, 
▪ мишљење о испуњености услова за избор кандидаткиње 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 студија, 
▪ просечна оцена мастер студија, 
▪ просечна оцена из уже научне области за коју се кандидаткиња бира – обавезни предмети на 

основној настави, 
▪ просечна оцена изборних предмета из уже научне области за коју се кандидаткиња бира на 

основној настави, 
▪ просечна оцена обавезних предмета из уже научне области за коју се кандидаткиња бира– студио 

пројекти, семинари, радионице на мастер студијама, 
▪ просечна оцена из уже научне области за коју се кандидаткиња бира – изборни предмети на 

мастер студијама, 
▪ време трајања студија, 
▪ научни и стручни радови, 
▪ мотивисаност за рад у настави, 
▪ познавање светских језика, 
▪ 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 кандидаткиње: 

▪ ваннаставне активности, 
▪ укупан број положених предмета са уже научне области за коју се кандидаткиња бира - 

Архитектонске конструкције, 
▪ утисак који је оставила кандидаткиња на разговору са Комисијом. 
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Комисија након анализе поднетих пријава подноси: 

РЕФЕРАТ О ПРИЈАВЉЕНОЈ КАНДИДАТКИЊИ 

СА БИОГРАФСКИМ ПОДАЦИМА И ПРОФЕСИОНАЛНИМ РЕФЕРЕНЦАМА: 

 

1. ИРИНА ЖИВКОВИЋ маст. инж. арх. 

ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ 

Ирина Живковић, маст. инж. арх, рођена је 13. маја 1998. године у Београду. 

ПОДАЦИ О ОБРАЗОВАЊУ 

Основну школу ,,Бранко Радичевић“ у Београду, завршила је 2013. године.  
Завршила је смер архитектонски техничар - оглед у Архитектонско техничкој школи у Београду, 2017. 
године са Вуковом дипломом.  
Била је члан математичке школе „Архимедес“  у периоду од 2005 – 2011. године. 

Основне академске студије архитектуре: 
Основне академске студије на Архитектонском факултету Универзитета у Београду уписала је школске 
2017/18. године.  Дипломирала је 2020. године са просечном оценом током студија 8.84  (осам и 84/100) 
и тиме стекла звање инжењер архитектуре. 

Мастер академске студије архитектуре: 
Мастер академске студије архитектуре завршила је школске 2021/22. на Архитектонском факултету 
Универзитета у Београду на студијском програму Архитектура – модул Архитектура са просечном оценом 
током студија 9.28 (девет и 28/100). Мастер рад: „Путевима зачина: Еколошка станица Делиблатска 
пешчара“, мастер пројекат: „Архитектура у чиновима: Spectator spectatus“ одбрањен оценом 10, ментор: 
редовни професор арх. Иван Рашковић и маст. инж. арх. Дезире Тилингер, менторска комисија: доцент 
др Ратка Чолић, редовни професор др Ненад Шекуларац. Стекал звање мастер инжењер архитектуре. 
 
Докторске академске студије: 
Уписала школске 2022/23. године на Архитектонском факултету Универзитета у Београду – Архитектура и 
урбанизам. 

РАД У НАСТАВИ 

Као студент, учествовала је, помагала је, у одвијању дела наставе на основним академским судијама на 
Архитектонском факултету Универзитета у Београду на следећем предмету: 
- Студијски предмет „Архитектонско пројектовање“ прва година Основних академских студија, 

руководилац предмета мр Милан Вујовић, јесењи семестар школске 2020/2021 (одлуком ННиУВ 
АФ). 

- Студијски предмет „Простор и облик“ прва година Основних академских студија, пролећни семестар 
школске 2020/2021 (одлуком ННиУВ АФ). 

- Студијски предмет „Архитектонско пројектовање“ прва година Основних академских студија, 
руководилац предмета мр Милан Вујовић, јесењи семестар 2021/2022 (одлуком ННиУВ АФ). 
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- Студијски предмет „Студио пројекат S03b – Комплементарни садржај“ трећа година Основних 
академских студија, професор Иван Рашковић и асистент др Милош Костић, јесењи семестар 
2021/2022 (одлуком ННиУВ АФ). 

Запослена као сарадник у настави за ужу научну област АРХИТЕКТОНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ, департман за 
АРХИТЕКТОНСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ Архитектонског факултета Универзитета у Београду, од школске 2021/22. 
године на следећим преметима: 
- Студијски предмет: пролећни семестар, OA125 – „Синтеза елемената и склопова - пројекат зидане 

зграде“. Руководилац предмета в. професор  др Љиљана Ђукановић. 
- Студијски предмет: јесенји семестар,  Студио 03а -„Развој пројекта“. Руководилац предмета арх 

Драган Марчетић,  в. професор. 

ПРОФЕСИОНАЛНО ИСКУСТВО 

 
- Бустрофедон д.о.о. , у Београду, кандидаткиња је била ангажована као архитекта приправник, 

августа 2019. године и радила је на изради идејних пројеката и пројектних техничких решења, 
- Сарадник у пројектовању „Центар за управљање и помоћ 9112 у Београду“ разрада концепта, 

идејног решења и учествовање у изради буџетских процена, предмера и предрачуна 

- Пројектант сарадник на изради архитектонско – урбанистичког пројекта за извођење (ПЗИ) 

инклузивног дечијег игралишта – Ада Београд  

- Пројектант при изради документације и пројекта за извођење (ПЗИ) објеката за погон за 

пречишћавање отпадних вода -  Владичин Хан 

- Решење ентеријера продавнице „Watch Salon – SEIKO“ у улици В. Вилсона 12, Београд 

- Решење ентеријера продавнице „Jungle Baby“ у улици В. Вилсона 12, Београд 

- Сарадник на пројекту куће за одмор на Авали у Београду, разрада концепта до нивоа за добијање 

грађевинске дозволе 

- Сарадник на пројекту куће за одмор на Увцу, разрада концепта закључно са идејним решењем 

- Пројектант куће за одмор у Ражани, разрада концепта закључно са идејним решењем 

ВЕШТИНЕ И ПОЗНАВАЊЕ КОМПЈУТЕРСКИХ ПРОГРАМА: 

 
- Sertifikat Autodesk-AutoCad 2D, 3D – 2018, 
- Sertifikat Autodesk Revit 3D – 2020, 
- Rhinoceros 3D + Grasshopper, 
- Adobe Photoshop CS, 
- Illustrator, 
- Blender, 
- Corona, 
- Lumion, 
- Google SketchUp, 
- MS Office (Word, Excel, Power Point, Visio), 
- Microsoft Teams, Cisco Webex, Zoom. 

ПОЗНАВАЊЕ СВЕТСКИХ ЈЕЗИКА: 

- енглески језик – напредни ниво 
  



Страна 5/7 
 

ИЗЛОЖБЕ: 

- Изложба у свечаној сали Архитектонског факултета: Архитектонско пројектовање, 2017/18. година; 
- Изложба у Аули Архитектонског факултета: Простор и облик, 2017/18. година; 
- Изложба у Аули Архитектонског факултета: Студио 03а – Развој пројекта, 2019/20. година; 
- Интернет изложба: Студио М03 - 2021/22; 
- Изложба радова са радионице ,,BEST Design Week’’: Стартит центар Београд, мај 2019. године. 

РАДИОНИЦЕ: 

- Радионица ,,BEST Design Week’’ у организацији Удружења студената технике Европе – Основни ниво 
веб дизајна (2019) 

ПУБЛИКОВАЊЕ: 

- Публикован пројекат рађен у оквиру конкурса за пројекат идејног решења павиљона Музеја 
савремен уметности у Београду, са проширењем магацинског простора у сарадњи са Дејан 
Тодоровић, др Ана Зорић, др Александра Ђорђевић, др Милош Костић – Hersus.org, Statement for 
Teaching through Design for Sustainability of the Built Environment and Heritage Awareness, Intelectual 
Output 3, 2021 година, стр.493 

 
 
 

-  ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ 
На основу детаљног увида и прегледа материјала који је на расписани конкурс поднела пријављена 
кандидаткиња и на основу Статута Архитектонског факултета, Статута Универзитета у Београду, општих 
услова предвиђених Законом о раду и посебних услова предвиђених Законом о високом образовању, као 
и додатних - једнаковредних услова, састављена је следећа табела:  

кандидаткиња 
критеријум 

Ирина Живковић 

Просечна оцена на ОАСА 8.84 

Просечна оцена на МАСА 
9.28 

 

Просечна оцена обавезних предмета из уже научне области  
за коју се бира (ОАСА) 

9.92 

Просечна оцена изборних предмета из уже научне области  
за коју се бира (ОАСА) 

/ 

Време трајања студија 
редован студент 

I године ДАС 

Усмерење - модул Архитектура и урбанизам 

Рад у настави да 

Познавање светских језика 1 напредни ниво 

Рад у пракси да (вишегодишњи) 

ваннаставне активности  да  

Комисија констатује да кандидаткиња испуњава потребне формалне услове за избор у звање 
и на радно место Асистента ужу научну област Архитектонске конструкције, на Департману за 
архитектонске технологије Универзитета у Београду - Архитектонског факултета, на одређено 
време у трајању од 3 (три) године. 
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Комисија предлаже Изборном већу Архитектонског факултета Универзитета у Београду за 
избор кандидаткињу: 

ИРИНА ЖИВКОВИЋ маст. инж. арх. 

МИШЉЕЊЕ О КАНДИДАТКИЊИ 

Кандидаткиња Ирина Живковић, маст. инж. арх., је студент I године Докторских академских студија 
Архитектуре – Архитектура и урбанизам, на Универзитету у Београду- Архитектонском факултету. 

Основне академске студије Архитектуре завршила је на Универзитету у Београду - Архитектонском 
факултету са просечном оценом 8.84, а Мастер академске студијама архитектуре завршила је са 
просечном оценом 9.28. Просечна оцена из обавезних предмета на основним студијама са уже научне 
области Архитектонске конструкције је 9.92.  

У току студирања показалa је изузетну заинтересованост, посвећеност и издвојила се као вредан студент, 
самостална у раду, спремна да учи, усавршава се, а стечена знања и искуства дели са осталим колегама.  

Досадашњи професионални рад кандидаткиње карактерише и разноврсно искуство у различитим 
сегментима струке. Након завршетка средње школе, кандидаткиња паралелно са студирањем ради и у 
пракси.  

Посвећеност коју је показала у раду и ангажовању у помоћи наставнику у току вежбања на предмету 
Архитектонско пројетовање школске 2020/21. и школске 2021/22., као и ангожовање на месту сарадника 
у настави 2021/22. карактерише је као вредног, заинтересованог и поузданог сарадника у настави, и 
квалификује кандидаткињу за позицију асистента за ужу научну област Архитектонске конструкције на 
Департману за архитектонске технологије. 
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