
 

 

 

 

 

Изборном већу Машинског факултета Униврезитета у Београду 

 

Предмет: Извештај Комисије о испуњености услова за избор у звање истраживач-приправник 

кандидата Вељка Ћирића, мастера архитектуре 

 

На основу одлуке Изборног већа Машинског факултета Универзитета у Београду, 

број. 21-808/2 од 12.04.2016 године, именовани смо за чланове Комисије за утврђивање 

испуњености услова за стицање истраживачког звања истраживач-приправник кандидата 

Вељка Ћирића, мастера архитектуре. 

 

На основу прегледа достављене документације подносимо следећи 

 

И З В Е Ш Т А Ј 

 

А. Биографски подаци 

 

Кандидат Вељко Ћирић је рођен 19.01.1987.године у Београду, Република Србија. 

Након завршене основне школе и средње школе за дизајн, уписује Архитектонски факултет 

Универзитета у Београду, школске 2007/2008. године. Основне академске студије архитектуре 

завршава 2010. године са просечном оценом 8,53. Мастер академске студије, смер 

архитектонско пројектовање завршава 2012.године са просечном оценом 9,25. 

Докторске академске студије уписује школске 2014/2015 године на Машинском 

факултету Универзитета у Београду. 

 

Након завршетка основних академских студије обављао је задатке Демонстатора на 

настави предмета Студио Пројекат 1 у периоду 2010-2011. године на Архитектонском 

факултету Универзитета у Београду а након тога је боравио у архитектонском бироу “Schaan 

Arquitetura de Solucoes”, Porto Alegre, Brazil на изради идејних и главних пројеката у оквиру 

стручне праксе. У периоду 2013-2014. година, поново је ангажован у својству 

Домонстартора на предметима Студио Пројекат М4 и студио Пројекат М9 на 

Архитектонском факултету Универзитета у Београду. У току 2014. године био је ангажован у 

компанијама Архиформ Београд и Колубара Београд на изради главних пројеката. Од 

новембра 2014.године запослен је у Иновационом центру Машинског факулета у звању 

истраживач-приправник и ангажован је на пројекту ТР 35006. 

 

Учествовао је на неколико конкурса и то: Блок 42 Нови Београд (2014), MILD Home 

(2014), [SYDNEY] Container Vacation House (2013), Српска традиционална кућа (2013), Evolo 

skyscraper competition (2013), Collider Activity Center (2013), Master CCTV Centеr (2013), и 

Beton hala Waterfront Center (2011), као члан тима или смостално. 

 



У своме раду користио је следеће рачунарске програме: Autodesk Autocad, 
Autodesk 3ds Max ( Autodesk authorized certificate ), Autodesk Revit, Sketch Up, Adobe 
Photoshop, Adobe Illustrator и MS Office. Говори енглески језик (писање и конверзација) 

 

 

Б. Закључак и предлог 

 

На основу увида у приложени материјал, анализе активности, учешћа на 

пројекту технолошког развоја и личног рада , Комисија за утврђивање испуњености услова 

кандидата Вељка Ћирића, мастера архитектуре, констатује да кандидат испуњава све услове 

за избор у истраживачко звање истраживач приправник, дефинисане чланом 80. Закона о 

научноистраживачкој делатности, чланом 14. Правилника о поступку, начину вредновања и 

квантитативном исказивању научноистраживачких резултата истраживача бр. 24/2016 и чаном 

60. Статута Машинског факултета. 

У складу са закљученим, Комисија предлаже Изборном већу Машинског факултета 

Универзитета у Београду да усвоји овај извештај и да изврши избор кандидата у звање 

истраживач-приправник. 

 

У Београду, 19.04.2016.године    ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ 

 

 

      др Маја Тодоровић, ванредни професор 

      Универзитет у Београду, Машински факултет 

 

      др Војкан Лучанин, редовни професор 

      Универзитет у Београду, Машински факултет 

 

      др Ненад Ћупрић, ванредни професор 

      Универзитет у Београду, Шумарски  

 


