
 

ИЗБОРНОМ ВЕЋУ 

ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 

УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ 

 

Одлуком Изборног већа Грађевинског факултета у Београду од 21.10.2021. године 

(заведено под бројем 25/48-2 од 26.10.2021. године) одређени смо за референте по 

конкурсу расписаном за избор једног асистента – студента докторских студија за ужу 

научну област Архитектура у зградарству за рад на одређено време од три године. 

После прегледа приспелог конкурсног материјала подносимо следећи 

 

 

ИЗВЕШТАЈ 

 

 

На оглас објављен на интернет страници Националне службе за запошљавање 

03.11.2021. године пријавио се само један кандидат, Лука Павелка, мастер инжењер 

архитектуре.  

 

Увидом у поднету документацију, утврђено је да кандидат испуњава све законом 

прописане услове конкурса, те да се може несметано приступити процедури избора. 

 

1. Биографски подаци кандидата 

Лука Павелка, рођен је у Београду 08.01.1993. године. Након стеченог средњег 

образовања у Школи за дизајн у Београду, 2012. године уписује основне академске 

студије на Архитектонском факултету у Београду. Након друге године студија одлази 

на стручну праксу у Данску, Копенхаген,  где ради као архитекта практикант у атељеу 

Хотел Про Форма. Након боравка у иностранству основне академске студије завршава 

2016. године са просечном оценом 8,49. Исте године уписује мастер студије 

Архитектуре на смеру архитектонско пројектовање. Током студија обавља стручне 

праксе у неколико локалних архитектонских предузећа међу којима је и Републички 



завод за заштиту споменика културе, и у иностранству, у Оману, Мускату у пројектном 

бироу Azri Architects. Ангажован је и као студент демонстратору на департману за 

пројектовање и на департману за урбанизам. Мастер студије завршава 2018. године са 

просечном оценом 9,77 код професора Ивана Рашковића, након чега одлази на Фарска 

Острва на годину дана где ради као архитекта практикант у реномираном данском 

пројектном бироу Henning Larsen Architects. Исте године уписује специјалистичке 

академске студије енергетске ефикасности на Грађевинском факултету у Београду које 

завршава у Септембру 2021. године са специјалистичким радом „Анализа дневног 

светла параметарским приступом при енергетској санацији стамбеног објекта у 

Београду“ код професора др Горана Тодоровића. Од марта 2021. године ради као 

фасадни инжењер у предузећу TERIDO – HYPERFACADE, са седиштем у Панчеву где 

је ангажован на неколико капиталних пројеката један од којих је енергетска санација и 

реконструкција фасадног омотача Сава Центра у Београду. 

 

2. Рад у настави 

Студент сарадник у настави професора Ивана Рашковића на предмету „Студио пројекаt 

1“, департман за пројектовање, у школској 2017/2018 години. 

Студент сарадник у настави професорке др Александре Ступар на предмету „Студио 

пројекат 02а – Одрживе урбане заједнице“, департман за урбанизам, у школској 

2016/2017 години. 

 

3. Стручна активност 

Рад у пројектном бироу TERIDO – HYPERFACADE од марта 2021. године као фасадни 

инжењер ангажован на пројектима Сава Центар, West65 и Delta Planet Ниш. 

Стручна пракса у периоду од септембра 2018. до новембра 2019. године у пројектном 

бироу Henning Larsen North Atlantic на Фарским Острвима.  

Рад у Републичком заводу за заштиту споменика културе као сарадник на пројектима у 

августу 2016., децембру 2017. и септембру 2018 године. 

Стручна пракса у пројектном бироу Azri Architects у Мускату, Оману, током августа и 

септембра 2017. године. 

 

 



4. Закључак и предлог 

На основу прегледа достављених података и личног увида у наставне и стручне 

активности и резултате Луке Павелке маст. инж. арх., констатујемо да кандидат Лука 

Павелка испуњава све законске и суштинске услове за избор на место за које 

конкурише.  

С обзиром на све што је претходно речено о кандидату, са задовољством предлажемо 

Изборном већу Грађевинског факултета у Београду да се Лука Павелка, маст. инж. арх., 

изабере у звање асистента - студента докторских студија за ужу научну област 

Архитектура у зградарству за рад на одређено време од три године. 

 

У Београду, 26.11.2021. године 

 

ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ: 

 

 

__________________________________________ 

Проф. др Златко Марковић, дипл.инж.грађ. 

Грађевински факултет, Универзитет у Београду 

 

 

__________________________________________ 

Доц. др Марија Грујић, дипл.инж.арх. 

Грађевински факултет, Универзитет у Београду 

 

 

__________________________________________ 

В.Проф. др Душан Игњатовић, дипл.инж.арх. 

Архитектонски факултет, Универзитет у Београду 


