
ИЗБОРНОМ ВЕЋУ  

АРХИТЕКТОНСКОГ ФАКУЛТЕТА  

УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ 

Булевар Краља Александра бр.73/2 

 

И З В Е Ш Т А Ј 

Комисије за избор три наставника у звање доцента за ужу научну, односно уметничку 
област: „Урбанизам и просторно планирање“ на Департману за урбанизам 

 

На основу одлуке Декана Архитектонског факултета бр. 01-209/6 од 20.09.2013.године, 
покренут је поступак за расписивање конкурса за избор три наставника у звање доцента 
за ужу научну, односно уметничку област: Урбанизам и просторно планирање, на 
Департману за урбанизам Архитектонског факултета у Београду.  

Одлуком Изборног већа Факултета 01-1338/2-2 од 30.09.2013. године, образована је 
Комисија за припрему извештаја за избор кандидата, у саставу:  

 

• мр Рајко Kорица, председник Комисије,  

редовни професор Архитектонског факултета у Београду 

• др Владан Ђокић, члан Комисије,  

редовни професор Архитектонског факултета у Београду 

• мр Петар Арсић, члан Комисије, 

редовни професор Архитектонског факултета у Београду 

• др Миодраг Ралевић, члан Комисије, 

редовни професор Архитектонског факултета у Београду 

• др Јасминка Цвејић, члан Комисије, 

редовни професор Шумарског факултета у Београду 
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Конкурс је објављен у недељним новинама Националне службе за запошљавање 
„ПОСЛОВИ“ број 536., од дана 25.09.2013. године, , а на основу општих услова 
предвиђених Законом о раду у („Сл. Гласник РС“ бр.24/05 и 61/05) и посебних услова 
предвиђених Законом о високом образовању („Сл.гласник РС“ бр.76/05, 100/07-
аутентично тумачење, 97/08 и 44/2010) Препорукама Националног савета за високо 
образовање, Статутом Универзитета у Београду („Гласник УБ“ бр.131/06, 140/06, 143/08, 
150/09, 160/11, 162/11), Статутом Архитектонског факултета („Сл.Билтен АФ“, бр.80/08, 
84/10, 88/12, 89/12-пречишћен текст), Условима за избор у звање наставника, члан 118., 
члан 119. став ., члан 122. И члан 123. и Правилником о поступку предлагања за избор 
наставника и поступку за избор сарадника Факултета, члан 5. („Сл. Билтен АФ“ бр. 78/08). 
Конкурс је расписан на одређено време у трајању од пет година. 

 

Увидом у конкурсни материјал примљен од Опште службе Факултета, Комисија је 
утврдила да су се на Конкурс благовремено јавили следећи кандидати: 

 

• асс.др Владимир Михајлов, дипл.инж.арх. 
/бр. пријаве 02-1397/1 од 01.10.2013. године/, 

• асс.др Милица Милојевић, дипл.инж.арх. 
/бр. пријаве 02-1417/1 од 04.10.2013. године/, 

• асс. др Татјана Мрђеновић, дипл.инж.арх. 
/бр. пријаве 02-1424/1 од 07.10.2013. године/, 

• др Мира Милаковић, дипл.инж.арх. 
/бр. пријаве 02-1438/1 од 09.10.2013. године/, 

• асс.др Ана Перић, дипл.инж.арх. 
/бр. пријаве 02-1429/1 од 08.10.2013. године/, 

• мр Мирослава Петровић Балубџић, дипл.инж.арх. 
/бр. приаве 02-1430/1 од 08.10.2013. године/, 

• др Данијела Миловановић Родић, дипл.инж.арх. 
/бр. пријаве 02-1449/1 од 10.10.2013 године/, 

• др Милена Вукмировић, дипл.инж.арх. 
/бр. пријаве 02-1450/1 од 10.10.2013. године/ и 

• Мила Николић, дипл.инж.арх. 
/бр. пријаве 02-1445/1 од 10.10.2013. године/ 
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На основу увида у конкурсни материјал, Комисија је закључила да су све пријаве 
кандидата на расписани конкурс поднете благовремено и да сви пријављени кандидати 
испуњавају опште услове расписаног конкурса. 

На основу члана 118 Статута Архитектонског факултета приликом избора у звање 
наставника вреднују се следећи општи услови и елементи: 

 
1. Оцена о резултатима научно-истраживачког, односно уметничког рада кандидата, 
2. Оцена о резултатима педагошког рада кандидата,  
3. Оцена о ангажовању кандидата у развоју наставе и развоју других делатности 

Факултета,  
4. Оцена резултата кандидата постигнутих у обезбеђивању научно-наставног, 

односно уметничког подмлатка,  
5. Оцена о учешћу у стручним организацијама и другим делатностима од значаја за 

развој научне области и високошколске установе. 
 

Осим већ постојећих општих услова за пријем утврђених Законом и Статутом,                         
Комисија је на почетку рада утврдила и додатне - једнаковредне параметре по којима ће 
оцењивати укупан квалитет кандидата: 

• Докторске студије и одбрањена докторска теза 
• Магистарске студије и одбрањен магистарски рад, 
• Просечна оцена и временски период студирања (основних, магистарских и докторских 

студија), 
• Искуство, учешће у реализацији настави на Aрхитектонском факултету, Департману за 

урбанизам, за који се бирају, педагошки рад и однос са студентима, 
• Укупан стручни и научни допринос у области урбанизма. 
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Комисија након анализе поднетих пријава подноси  

И З В Е Ш Т А Ј    О    П Р И Ј А В Љ Е Н И М    К А Н Д И Д А Т И М А 

СА  БИОГРАФСКИМ  ПОДАЦИМА  И  ПРОФЕСИОНАЛНИМ  РЕФЕРЕНЦАМА  ЗА  СВЕ 
ПРИЈАВЉЕНЕ  КАНДИДАТЕ: 

 

1. Др Владимир Михајлов, дипл.инж.арх. 
 

ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ 

Владимир Михајлов, дипл.инж.арх. рођен је 09.09.1976. године у Зрењанину, где је 
завршио основу школу и гимназију. Дипломирао је на Архитектонском факултету 
Универзитета у Београду, 2002. године, са просечном оценом 8,54. Магистарске 
студије, у трајању од четири семестра завршио је са просечном оценом 9,60, а диплому 
Магистра наука стекао је у јуну 2007. године, титулу доктора наука одбранио је у јуну 
2011. године са темом „Место евалуације у процесу урбанистичког планирања“,на 
Архитектонском факултету Универзитета у Београду. Првобитно професионално 
искуство стекао је у Центру за планирање урбаног развоја у Београду, где је као 
сарадник учествовао на изради више регулационих планова. У Центру за планирање 
урбаног развоја искуство је стицао и кроз рад на више архитектонско-урбанистичких 
пројеката. У Верано Инвест Групи, у „ Пројметал инжењерингу а.д. “ у Београду, био је 
ангажован на изради идејних и главних пројеката (Реконструкција фабрике картона 
„Зеленгора“, Реконструкција управне зграде Ветеринарског завода Земун и 
Реконструкција и доградња градских вила у улици Милоша Савчића бр. 04 и 06 на 
Дедињу), а потом се бавио анализом инвестиционих локација, припремом 
докуметације за дозволе Секретаријатима Градске управе Београда и координацијом 
радова на реконструкцији делова Калемегданске тврђаве (Реконсрукција Унутрашње 
Стамбол капије, Пројекат осветљавања Римског бунара и Мале барутане). У овој 
фирми, Владимир Михајлов био је и члан радног тима за израду стратешких процена 
утицаја реализације објеката на животну средину (Студија за пословни центар у блоку 
23 на Новом Београду). Рад у настави на Архитектонском факултету започео је у току 
магистарских студија, 2005. године, а у радни однос примљен је 2008. године. Овај рад 
унапређује кроз учешће на међународним радионицама и на више предмета на 
Департману за урбанизам ( Грађена средина, Урбана структура, Увод у урбанистичко 
планирање, Историја и теорија урбанизма, Студио пројекат 3 и 4). Од 2002. године до 
данас, др Владимир Михајлов ја као стипендиста Министарства за науку и касније као 
запослени на факултету, узео учешће у три научно-истраживачка пројекта: 
„Редефиниција и унапређење методско-моделске основе планирања, пројектовања и 
грађења на принципима одрживог развоја градова, насеља и региона Србије“, 
„Менаџмент урбане обнове и регенерације регија Србије“,  и у потпројекту у области 
интердисциплинарних истраживања под називом „Утицај климатских промена на 
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планирање урбаног и руралног развоја у циљу очувања животне средине“. Аутор је 
више научних радова објављених у научним и стручним публикацијама и на 
саветовањима националног и међународног значаја (1 рад у међународном часопису  
са Thomson-Reuters листе и 1 у процесу рецензије, 2 рада у водећем часопису од 
националног значаја, 3 саопштења од међународног значаја, 4 поглавља у монографији 
од међународног значаја, 3 саопштења са међународногскупа штампаних у целини, 1 
самостално излагање на међународној изложби). Области ангажовања у којима је 
постигао резултате на научном пољу су унапређење методологије евалуације пројеката 
и урбанистичких планова и проучавање методологије у урбанистичком планирању у 
контексту јавног избора.       

 
ОБРАЗОВАЊЕ 

 
    Основне студије: 

 
1995 – 2002 Универзитет у Београду - Архитектонски факултет, Дипломирао са 
просечном оценом 8,54 у току студија. 

 
     Магистарске студије: 

 
2003 – 2007 Универзитет у Београду-  Архитектонски факултет  

     Одслушао и положио све испите на магистарским студијама, у трајању од четири  
     семестра са просечном оценом 9,60. Магистарски рад одбранио је 15.06.2007. године,  
     са темом: „Планерски критеријуми и индикатори одрживости урбане рециклаже“, под  
      менторством доц. др Владимира А. Милића и проф. др Владана Ђокића  
     (област: урбанистичко планирање, дизајн и менаджмент).   
 

Докторске студије: 
 

      2007 – 2011 Универзитет у Београду - Архитектонски факултет  
Одслушао и положио све испите. Докторску тезу под називом „Место евалуације у 
процесу урбанистичког планирања“ одбранио је 20.07.2011. године, под менторством 
Проф др Наде Лазаревић Бајец (основна област истраживања принципи и инструменти 
урбанистичког планирања). 

 
РАД У НАСТАВИ 
 
2005-2008 Универзитет у Београду -  Архитектонски факултет  
Од 2005. године сарадник на предмету СП3 (студио 2- руководилац студија проф др 
Милица Бајић Брковић) 
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2008-2013 Универзитет у Београду -  Архитектонски факултет  
Асистент на предметима: Грађена средина, Урбана структура, Увод у урбанистичко 
планирање, Студио пројекат 3-урбанизам, Студио пројекат 4, Историја и теорија 
урбанизма, Радионица 2. 
Истраживач сарадник на научном пројекту: „Утицај климатских промена на планирање 
урбаног и руралног развоја“(НИП 43007) 
 
 
НАУЧНИ И УМЕТНИЧКИ РАД 

Кандидат Владимир Михајлов аутор је једног рада објављеног у међународном 
часопису, два рада објављена у водећим часописима од националног значаја, пет 
поглавља у монографијама од националног значаја (у три рада аутор, у два коаутор) и 
аутор три саопштења са међународних конференција. Научном и уметничком раду 
доприноси и у виду излагања на међународним изложбама, председавања на научним 
скуповима и учешћа на семинарима и радионицама. На Архитектонском факултету 
Универзитета у Београду, од 2008. године запослен је као асистент, где је ангажован и 
као истраживач сарадник на НИП- у „Утицај климатских промена на планирање урбаног 
и руралног развоја“. Као сарадник, у Центру за планирање урбаног развоја у Београду, 
радио је на изради четири плана детаљне регулације. Кандидат је такође радио на 
четири урбанистичка пројекта и већем броју архитектонских пројеката. У Пројметал 
инжињерингу био је ангажован на изради идејних и главних пројеката, а потом се 
бавио анализом инвестиционих локација, припремом докуметације за дозволе 
Секретаријатима Градске управе Београда и координацијом радова на реконструкцији 
делова Калемегданске тврђаве. У овој фирми, Владимир Михајлов био је и члан радног 
тима за израду стратешких процена утицаја реализације објеката на животну средину 
(студија за пословни центар у блоку 23 на Новом Београду). Поседује положен стручни 
и државни испит из области урбанизма. Члан је организације ISОCАRP од 2009. године, 
и „Јануарске групе“, интердисциплинарног удржења активиста за заштиту културне 
баштине града Зрењанина, чији је и оснивач. 

  

2. Др Милица Милојевић, дипл.инж.арх. 
 

ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ 

Кандидат Милица Милојевић, дипл. инж. арх. рођена је 25. јануара 1976. године у 
Београду, где је завршила основну школу и гимназију. Дипломирала је на 
Архитектонском факултету Универзитета у Београду 2001. године. На  Архитектонском 
факултету Универзитета у Београду од 2003. до 2005. године наставља своје даље 
усавршавање на Мастер студијама „Урбанистичко планирање, дизајн и менаџмент“ . 
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Докторске академске студије на Архитектонском факултету Универзитета у Београду 
уписала је 2005. године , а докторску тезу одбранила је у мају 2013. године на  
Архитектонском факултету Универзитета у Београду са темом „План суседства – норме 
просторне и друштвене дистанцираности“. 2006. године учествује на Tempus пројекту : 
Престоница Београд, Архитектонски факултет, Београд и Belgrade Institute, Rotterdam. 
Постаје сертифаковани тренер учествовањем на тренинзима 2006. године : Управљање 
конфликтом и унапређеној комуникацији, у организацији UN-HABITAT реализација 
FPLD; Партиципатитивно планирање и анализа стејкхолдера у организацији UN-HABITAT 
реализација FPLD. Професионални рад започиње као сарадник на пројектима ЕВЛА 
Инжењеринга и на пројектима Енергопројект индустрија а.д. од 2001-2003. године. Од 
2003. године креће са радом у настави на Архитектонском факултету Универзитета у 
Београду, а 2010. године запослена је као асистент за ужу научну област, односно 
уметничку област  Урбанизам и просторно планирање на Департмнану за урбанизам на 
Архитектонском факултету Универзитета у Београду.  

 
ОБРАЗОВАЊЕ 

 
     Основне студије: 
 
     1995 – 2001 Универзитет у Београду - Архитектонски факултет  

Одслушала и положила све испите. Дипломирала под менторством проф. др Милана 
Ракочевића и проф. др Наде Лазаревић Бајец. 
2001 – 2002 Алтернативне академске образовне мреже 
Похађала студије културе и рада под менторством проф. др Сташе Бабић. 

 
Мастер студије: 
 
2003 – 2005 Универзитет у Београду - Архитектонски факултет  

      Одслушала и положила све испите на мастер студијама, у трајању од четири семестра 
      (област:  Урбанистичко планирање,  дизајн и менаџмент).   
 

 Докторске студије: 
 

      2005 – 2013 Универзитет у Београду - Архитектонски факултет  
Одслушала и положила све испите. Докторску тезу са темом: „План суседства-норме 
просторне и друштвене дистанцираности“ одбранила је у мају 2013. године, под 
менторством Проф др Владана Ђокића.  

РАД У НАСТАВИ 
 
1998-2001 Универзитет у Београду -  Архитектонски факултет  
Студент демонстратор на предметима: Урбана структура и зонирање, Урбане функције, 
Урбанистичка техника и композиција. 
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2001-2003 Универзитет у Београду -  Архитектонски факултет 
Сарадник у настави на предметима: Урбана структура и зонирање, Урбане функције, 
Урбанистичка техника и композиција. 

2003-2005 Универзитет у Београду -  Архитектонски факултет; Катедра за урбанизам и 
просторно планирање 

Асистент приправник на предметима: Урбана средина и урбанизација, Урбана 
структура и зонирање, Урбанистичка техника и композција, Урбане функције, на 
основним студијама. 
 
2008-2012 Универзитет у Београду -  Архитектонски факултет, Департман за урбанизам 
Асистент (од 2010.године) на Специјалистичким студијама: Урбана обнова-градови у 
новом миленијуму, изборни студио: Елементи-тргови у контексту обнове. 

2006 - до данас Универзитет у Београду - Архитектонски факултет, Департман за 
урбанизам, Асистент приправник и асистент на предметима: Грађена средина, Урбана 
структура, Студио пројекат 3, Студио пројекат М.4.1 на мастер студијама. 
 
НАУЧНИ И УМЕТНИЧКИ РАД 

Милица Милојевић, својим начним и уметничким радом, постиже велики допринос у 
областима едукације, трансдисциплинарних истраживања, урбанистичког планирања и 
пројектовања, као и графичког дизајна. Током 2006.године учествовала је на 
тренинзима у организацији UN-HАBIТАТ-а. Поред учествовања у редовној настави на 
Архитектонском факултету у Београду, у оквиру ваннаставних активности, од 
2005.године ради на графичком приређивању и дизајну монографија и публикација 
Архитектонског факултета (10 монографија, 2 зборника и 3 публикације). Члан је 
редакције и уредник рубрике Град у часопису „Форум“, сарадник у Центру за етику, 
право и примењену филозофију и члан надзорног одбора Центра за образовне 
политике. Учешће на великом броју, како националних, тако и међународних 
радионица(укупно 14) и изложби (укупно 17) веома је допинело њеном стручном 
усавршавању. Од 2011. године учествује у научно-истраживачком пројекту 
Министарства просвете и науке Републике Србије под називом „Утицај климатских 
промена на планирање урбаног и руралног развоја у циљу очувања животне средине“ 
и на истраживачком пројекту Министарства за културу : „Јавни простори у суседству“. 
Међународна сарадња, конференције и стручни скупови усмерили су ток истраживања 
кандидаткиње Милице Милојевић. Током своје професионалне каријере учествовала је 
на бројним конкурсима и коаутор је великог броја урбанистичких планова и пројеката. 
Објављивала је радове у часописима од националног значаја, као и поглавља у 
монографијама од међународног и националног значаја. Заједно са проф. Др Владаном 
Ђокићем аутор је великог броја радова објављених у зборницима. Њена два рада 
објављена су на међународној конференцији у Енглеској под називом: „Unеquаl plаcеs: 
Plаnning аnd Теrritоriаl Cоhеsiоn“.  
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3. Др Татјана Мрђеновић, дипл.инж.арх. 
 

ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ 

Татјана Мрђеновић дипл. инж. арх. рођена је 04.09.1975. године у Београду, где је 
завршила основну школу и гимназију. Дипломирала је на Архитектонском факултету 
Универзитета у Београду 2001. године са оценом 10 и просечном оценом током 
студирања 8,63. 2003. године уписује последипломски магистарски курс научног 
степена на  Архитектонском факултету Универзитета у Београду под називом 
Урбанистичко планирање, дизајн и менаџмент и на њему полаже све испите са 
просечном оценом 9,80. 2005. године уписује докторске академске студије на 
Архитектонском факултету Универзитета у Београду и полаже све испите са просечном 
оценом 10. 2011. године стиче лиценцу 200 за одговорног урбанисту. 2012. Године је 
одбранила докторску дисертацију под називом „Принципи интегралног урбаног 
дизајна у процесу урбане регенерације”, пред комисијом проф. Др Владан Ђокић 
(ментор), проф. Др Зоран Никезић, проф. Др Мина Петровић, остваривши 100 поена. Од 
2002. године кандидаткиња се перманентно усавршава на професионалним курсевима 
у земљи и иностранству у области урбаног дизајна и планирања. Татјана Мрђеновић је 
аутор два рада на SCI Thompson Reuters листи, једне монографије истакнутог 
националног значаја, три поглавља у монографији међународног значаја; једног 
поглавља у монографији националног значаја једног рада у часопису националног 
значаја; седам техничких решења; десет саопштених и публикованих радова на 
међународним конференцијама; четири саопштења и публикована рада на 
националним скуповима;учесница је у два домаћа и једном међународном ФП6 
научно-истраживачком пројекту; добитница једне награде међународног значаја; 
ментор је у награђеном студентском раду националног значаја; излагач је на две 
изложбе националног и међународног значаја; учесница је у изради, координацији, 
експертизи и синтези више просторних, генералних и планова детаљне регулације као 
и урбанистичких пројеката и студија. Консултант је у оквиру међународних 
организација УН-Хабитат и ГТ3-КВД на програмима интегралног урбаног развоја. У 
периоду од 1998-2001. године ради као студент сарадник на Архитектонском факултету 
Универзитета у Београду, а од 2004. године запослена је као асистент приправник и 
асистент на Департману за урбанизам Архитектонском факултету Универзитета у 
Београду.  

 
ОБРАЗОВАЊЕ 
 

     Основне студије: 
 

1995 – 2001 Универзитет у Београду - Архитектонски факултет  
Одслушала и положила све испите. 2001. године дипломиралаје са просечном оценом 
8,63. 
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Магистарске студије: 
 
2003 – 2005 Универзитет у Београду - Архитектонски факултет  

      Уписала магистарске студије (област:  урбанистичко планирање,  дизајн и менаџмент)  
      и положила све испите са просечно оценом 9,80. Одлуком ННВ-а, трансферована на  
      Докторске студије 2005. године. 
 
      Докторске студије: 

 
      2005 – 2011 Универзитет у Београду - Архитектонски факултет  

Одслушала и положила све испите, са просечном оценом 10,00 током студирања. 
Докторску тезу са темом: „Принципи интегралног урбаног дизајна у процесу урбане 
регенерације“ одбранила је 21.12.2011. године, са оценом 10. 

РАД У НАСТАВИ 

 
1998-2011 Универзитет у Београду - Архитектонски факултет 
Студент сарадник на предмету: Урбане функције Становање, Урбане функције 
Рекреација и Урбане функције центри 
 
2003 Универзитет у Београду - Шумарски факултет 
Студент сарадник на предмету: Урбанизам и Просторно планирање 
 
2004 Универзитет у Београду - Архитектонски факултет, Департмант за урбанизам 
Асистент приправник и асистент на предметима(у оквиру старог наставног плана): 
Урбане функције Становање, Урбане функције Рекреација и Урбане функције центри , 
Урбана структура и зонирање, Урбанистичко и просторно планирање, Урбана техника и 
композиција; као и на предметима у оквиру новог наставног програма: Урбани 
маркетинг, Моделовање урбаних система, Будућност града, Град будућности, Урбане 
функције, Мобилност у граду, Летње радионице, Урбана структура, Увод у 
урбанистичко планирање и Грађена средина. 

 

НАУЧНИ И УМЕТНИЧКИ РАД 

Татјана Мрђеновић кроз стручни, истраживачки, уметнички и педагошки рад 
константно унапређује своје знање и умеће, похађајући професионалне курсеве у 
земљи и иностранству. У периоду од 2003. до 2004. године запослена је на 
Архитектонском факултету у звању сарадника на изради Просторних, Урбанистичких, 
Регулационих планова и Студија на територији Србије, Црне Горе и Босне и 
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Херцеговине. Поред ангажовања у редовној настави (од 2004. године у звању 
асистента), активно учествује и у административним пословима Архитектонског 
факултета у Београду као иницијатор сарадње са Gоеthе Институтом, секретар 
магистарског скупа : „Урбанистичко планирање, дизајн и менаџмент“, лидеру 
апликацији за ФП7 пројекта ЕУ под називом URBINC итд. У периоду од 2005. До 2012. 
године учествује у едукативним тренинзима у организацији УН-ХАБИТАТ-а и 
Архитектонског факултета Универзитета у Београду. Радила је на изради просторних, 
урбанистичких и регулационих планова и студија на територији Србије, Црне Горе и 
Босне и Херцеговине, као и великом броју урбанистичких пројеката. Аутор је радова 
објављиваник у часописима од међународног и националног значаја, као и објављених 
поглавља у монографијама међународног и националног значаја. 2011. године, заједно 
са групом аутора, објавила је монографију под називом: „Урбана регенерација 
заштићених амбијенталних целина у контексту одрживог развоја: Подграђе тврђаве 
Бач“. У периоду од 2010. године до данас објавила је чак девет радова на 
међународним конференцијама. Учествовала је у четири научно-истраживачка и 
интердисциплинарна пројекта, као и у научним и организационим одборима 
међународних конференција.  

 
 

 
4. Др Мира Милаковић, дипл.инж.арх. 

 
ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ 

     Мира Милаковић дипл. инж. арх. рођена је  1975. године у Београду, где је завршила 
основну школу и гимназију. Архитектонски факултет Универзитета у Београду уписала 
је 1995. године, где је дипломирала 2001. године са просечном оценом 8,20 у току 
студирања и оценом 10 на дипломском раду и тиме стекла звање дипломираног 
инжењера архитектуре. Последипломске магистарске студије на Архитектонском 
факултету Универзитета у Београду, уписала је 2003. године и положила све испите 
предвиђене програмом до 2005. године са просечном оценом 10. Докторске студије на 
Архитектонском факултету Универзитета у Београду уписала је 2005. године, 
определивши се за усмерење научног карактера, основна област истраживања 
Урбанизам, где је 2008. године положила све испите са просечном оценом 10 (десет). 
Маја 2013. године је одбранила докторску тезу.  Своју професионалну каријеру почиње 
одмах по завршетку основних студија 2001. године као сарадник главног архитекте на 
идејним и главним пројектима у бироу УПП „Инжињеринг“ у Бањалуци. Од 2002. До 
2003. године запослена је на Архитектонско-грађевинском факултету у Бањалуци у 
звању асистента, на предметима Јавне зграде и Архитектонска графика. Од 2003. до 
2006. године кандидаткиња је запослена у Енергопројект Индустрија а.д. као сарадник 
главног архитекте, а затим и одговорни пројектант на идејним и главним пројектима. 
Још током студија ради на Архитектонском факултету у Београду као демонстратор-
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волонтер, а затим и као сарадник. Од 2006. године је запослена у звању асистента на 
Департману за урбанизам Архитектонског факултета Универзитета у Београду. Објавила 
је више радова у научној и стручној периодици, аутор је истраживања објављених у 
монографијама међународног значаја, а такође је излагала и на научним скуповима и 
изложбама међународног и националног значаја. Поред научног и педагошког рада, 
бави се и стручним радом у области архитектонског и урбанистичког пројектовања. Као 
члан различитих ауторских тимова добитник је више награда и признања на 
архитектонско-урбанистичком конкурсима, и сарадник на изради и реализацији више 
идејних и главних архитектонско-урбанистичких пројеката. 

 
ОБРАЗОВАЊЕ 

 
     Основне студије: 

 
1995 – 2001 Универзитет у Београду - Архитектонски факултет  
Дипломирала са просечном оценом 8.20 у току студија и оценом 10 на дипломском 
раду под менторством проф. др Владана Ђокића. Похађа наставу из посебног програма 
Биоклиматска архитектура и пројектовање.  

 
Магистарске студије: 
 
2003 – 2005 Универзитет у Београду - Архитектонски факултет  
Oдслушaла и пoлoжила све испите са просечном оценом 10 на последипломском курсу 
Архитектонска организација простора, руководиоца проф.др Бранислава Миленковића.  
Уместо магистарске тезе, трансферована је на Дoктoрскe aкaдeмскe студиje 2005. 
године.  

 
Докторске студије: 
 

      2005 – 2013 Универзитет у Београду - Архитектонски факултет  
Одслушала и положила све испите са просечном оценом 10. Докторску тезу одбранила 
је 13.05.2013. године, са темом: „Концепти реконструкције улица насталих под утицајем 
идеја модерног покрета на примеру просторне структуре Новог Београда“, оцена 10. 

 

РАД У НАСТАВИ 
 

2002-2003 Архитектонско-грађевински факултет у Бањалуци 
Асистент на предметима: Јавне зграде и Архитектонска графика 
2006-2013 Универзитет у Београду - Архитектонски факултет, Департман за урбанизам 
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Асистент на предметима на основним академским студијама: Грађена средина, Увод у 
урбанистичко планирање, Урбана обнова и градови Србије, Студио пројекат 3-
урбанизам, Студио пројекат 4-синтеза 
Асистент на предметима на мастер академским студијама: Студио архитектонско-
урбанистички пројекат, семинар Обнова и реконструкција - Град и дизајн, семинар 
Становање - Социјално становање, мастер пројекат и мастер теза.  
Асистент на предметима на мастер студијама Интегрални урбанизам: изборни предмет 
МАСУ 
Асистент на предметима на специјалистичким академским студијама Урбана обнова-
градови у новом миленијуму: Обнова савремених метропола, Архитектура у контексту. 

 
НАУЧНИ И УМЕТНИЧКИ РАД 

Кандидат Мира Милаковић запослена је на Архитектонком факултету Универзитета у 
Београду као асистент од 2006. године. Ангажована је на основним, мастер и 
докторским студијама, на чак 12 предмета и сарађивала је са 6 наставника, у области 
урбанистичког планирања и пројектовања, као и теоријске наставе. Индивидуалан рад 
са студентима спроводи кроз семинаре и предавања, консултације и радионице. Члан 
је комисије за обезбеђење и унапређење квалитета, као и Радне групе Департмана за 
урбанизам за нови циклус акредитеције наставног плана и програма.  Са професорима 
Е. Ваништом и П. Арсићем учествовала је у организационом тиму већег броја 
студентских изложби. Учествовала је на три међународне радионице и као истраживач 
на пројекту „Просторни, еколошки енергетски и друштвени аспекти развија насеља и 
климатске промене-међусобни утицаји“ у периоду од 2011. године. Аутор је више од 20 
објављених радова од међународног и националног значаја.  Као сарадник главног 
пројектанта, учествовала је у изради великог броја идејних и главних архитектонско-
урбанистичких пројеката, док је чак 18 пројеката, на којима је сарађивала, 
реализовано. 

 
 
 

5. Др Ана Перић, дипл.инж.арх. 
 

ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ 
 
Ана Перић, дипл. инж. арх., рођена у Краљеву 29. октобра 1982. године, где је 
завршила основну школу и гимназију. Дипломирала је на Архитектонском факултету 
Универзитета у Београду 2007. године, као први дипломац у генерацији са оценом 10 
на дипломском раду и просецном оценом 9,21 током студија. Дипломски рад под 
насловом „Урбана реконструкција локације Стари млин у Београду са идејним 
решењем мултифункционалног комплекса“, одбранила је 09. фебруара 2007. године. 
Априла 2008. године је уписала Докторске академске научног карактера – област 
Урбанизма, на Архитектонском факултету Универзитета у Београду. Све испите 
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предвиђене програмом је положила до септембра 2010. године, са просечном оценом 
10 током студија. Докторску дисертацију под називом „Улога урбанистичког планирања 
у процесу регенерације браунфилд локација“, одбранила је 23. априла 2013. године са 
оценом 10 као први доктор наука у својој генерацији и као други најмлађи доктор 
наука у историји Архитектонског факултета Универзитета у Београду. У периоду од 1. 
фебруара до 1. септембра 2011. године борави на Универзитету ЕТН у Цириху на одсеку 
за просторно планирање и развој као гост-истраживач. Учествује на међународном 
научно-истраживачком пројекту под називом CODE 24, а посебно се бави 
идентификовањем браунфилд локација у близини речних лука на Рајни, на подручију 
од Франкфурта до Карлсруеа као и испитивањем потенцијала за њихову поновну 
употребу. Досадашње научно усавршавање Ане Перић подразумева и учешће на више 
десетина међународних и националних скупова, радионица, округлих столова и летњих 
школа. Истраживачки рад Ане Перић у ширем смислу је усмерен на области 
урбанистичког планирања, као и на аспект колаборације у планском процесу, док се у 
ужем смислу бави облашћу браунфилд регенерације у српском контексту, али и кроз 
оквир иностраних урбанистичких политика.  Резултате научног истраживања објавила је 
у више од дведесет реферисаних часописа и зборника радова међународног и 
националног значаја. Активан је члан организације AESOP Young Academics, члан 
рецензентног одбора и члан менторске комисије на иностраном универзитету. У 
настави која се организује на департману за урбанизам Архитектонског факултета 
Универзитета у Београду учествује од 2006. године у својству демонстратора, а од 2008. 
године у својству асистрента. Учествује у раду више радних тела Департмана за 
урбанизам, односно Архитектонског факултета. Стручно усавршавање започиње у току 
студија праксом у домаћим и иностраним пројектним бироима. У периоду од 2007-
2010. године професионално искуство у изради идејних и главних пројеката стицала је 
као пројектант-сарадник, односно одговорни пројектант, у више пројектних бироа. 
Стручни испит положила је 2010. године, од када поседује лиценцу одговорног 
пројектанта. Члан је Инжењерске коморе Србије и Друштава архитеката Београда. У 
току студија била је корисник више стипендија. 
 
ОБРАЗОВАЊЕ 

 
     Основне студије: 

 
2007 Универзитет у Београду - Архитектонски факултет  

     Дипломиралаје са просечном оценом 9,21 током студија. Ментор дипломског рада   
     проф. др Ева Ваништа Лазаревић(смер урбана реконструкција). Након основних студија  
     уписала је Докторске академске студије. 
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Докторске студије: 
 

     2008 – 2013 Универзитет у Београду - Архитектонски факултет  
Одслушала и положила све испите до 2008.године са просечном оценом 10,00 током 
студирања. Докторску тезу под називом: „Улога урбанистичког планирања у поцесу 
регенерације браунфилд локација“ одбранила је 23.04.2013. године са оценом 10, под 
менторством доц. Др Марије Маруне 

РАД У НАСТАВИ 
 

2006-2008  Универзитет у Београду - Архитектонски факултет, Департман за урбанизам 
Демонстратор на: Урбана реконструкција, Урбана обнова, Студио пројекат 3 
2008- 2009 Универзитет у Београду -  Архитектонски факултет, Департман за урбанизам 
Асистент на предметима: Студио пројекат 3- Урбанизам, Урбана обнова и градови 
Србије, Студио пројекат – Синтеза 
2009-2010 Универзитет у Београду - Архитектонски факултет, Департман за урбанизам 
Асистент на предметима: Увод у урбанистичко планирање, Студио пројекат 3- 
Урбанизам, Урбана обнова и градови Србије 
2010-2011 Универзитет у Београду - Архитектонски факултет, Департман за урбанизам 
Асистент на предметима: Урбана структура, Увод у урбанистичко планирање, Студио 
пројекат 3 
2011-2012 Универзитет у Београду - Архитектонски факултет, Департман за урбанизам 
Асистент на предметима; Урбана структура, Увод у урбанистичко планирање, Студио 
пројекат 3, Урбана рекреација 
2012-2013 Универзитет у Београду - Архитектонски факултет, Департман за урбанизам 
Асистент на предметима на основним студијама: Грађена средина, Урбана структура, 
Увод у урбанистичко планирање, Студио пројекат 3, Студио пројекат 4 и на мастер 
студијама- Интегрални урбанизам: Интегрална анализа територије, ГИС технике и алати 
2013-2014 Универзитет у Београду - Архитектонски факултет, Департман за урбанизам 

 
НАУЧНИ И УМЕТНИЧКИ РАД 

Кандидат Ана Перић великим бројем објављених радова даје значајан научни 
допринос у области урбанистичког планирања. Аутор је укупно 25 објавњених радова, 
од којих је чак пет објављено у часописима од међународног значаја, а три рада су 
објављена у часописима националног значаја. На већини публикованих радова 
кандидат Ана Перић је једини аутор. Научно-истраживачки рад огледа се у ангажовању 
на међународним, али и националним пројектима као што су : „CОDЕ 24 – Cоrridоr 4 
Dеvеlоpеmеnt: Rоttеrdаm - Gеnоа“ и „Sustаinаblе lаnd Usе in Sеrbiа – Nеw Nаtiоnаl 
Cаpаbilitiеs fоr Еffеctivе Brоwnfiеld Rеgеnеrаtiоn“ идр. Ана Перић учествовала је на 
великом броју међународних научних скупова и радионица, добитник је три 
националне стипендије. Пре избора у звање асистента на Архитектонском факултету 
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Универзитета у Београду, у периоду од 2006. до 2008. године учествовала је у настави 
као демонстратор. У току извођења наставе на предмету Студио пројекат 3 – 
Урбанизам, заједно са професорима П. Арсићем и М. Деветаковић Радојевић и 
асистентом И. Николићем, учествовала је у формирању нове педагошке и едукативне 
платформе у оквиру е-lеаrning мреже Србије(АМРЕС). У току школске 2012/2013. године 
Ана Перић је имала улогу локалног саветника у процесу израде мастер тезе два 
инострана студента. Од 2008. године учествује у раду Архитектонског факултета као 
члан више радних тела као што су Колегијум МАС Интегрални урбанизам, Центар за 
акредитацију идр. Ану Перић такође одликује и значајно деловање на промовисању 
Архитектонског факултета на иностраним образовним институцијам у Швајцарској, 
Аустрији, Чешкој и Мађарској.  
 
 
 

6. Мр Мирослава Петровић Балубџић, дипл.инж.арх. 
 

ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ 

Мирослава Петровић Балубџић, дипл. инж. арх. Рођена је 26.10.1956. године у Ваљеву. 
На Архитектонском факултету Универзитета у Београду дипломирала је 1981. године. 
1986. године положила је стручни испит у Београду и добила пројектантску и 
урбанистичку лиценцу. Магистарску тезу одбранила је на Архитектонском факултету 
Универзитета у Београду са темом „Упоредна анализа формирања јавних простора уз 
водени ток”, на примеру градова у Србији, ментор проф. Др Владан Ђокић. Радно 
искуство започиње као сарадник у ЦЕП- Центар за планирање урбаног развоја у 
Београду од 1981. до 1983. године. Радила је као одговорни урбаниста и руководилац у 
„групи за урбанизам-Invest Biro“ u Београду.  Од 1992. до 1995. године као одговорни 
пројектант и урбаниста ради за „IBI Inženjering i projektovanje”. Радила је као 
самостални пројектант у PP„ Prom-inženjering” и водећи пројектант у DP„Inženjering 
Goša Projmetal”.  2001. године има статус „слободног уметника ” u ULUPUDS-у. Од 2002. 
до 2005. године је руководилац на плановима детаљне регулације у Урбанистичком 
заводу Београда. Од 2006. до 2010. године је оснивач пројектног бироа за архитектуру 
и урбанизам „ Landrah ”. Године 2011-2012. године ради као сарадник у настави на 
урбанистичкој катедри на Архитектонском факултету Универзитета у Београду на 
предмету Текстура градских простора и на семинару Урбани дизајн. Чланица је 
Друштва архитеката Београда; Урбанистичког савеза Србије; ULUPUDS-а; Инжењерске 
коморе Србије (поседује урбанистичку лиценцу); Управног одбора Музеја примењене 
уметности у Београду, а од 2010. године председник Савета Салона архитектуре. 
Добитница је бројних признања и награда као што су: Велика награда 19. салона 
архитектуре у Ужицу; Награда 29. и 34. салона архитектуре у Београду; Годишња 
награда  ULUPUDS-а за 2011. годину, многих других. Кандидаткиња је аутор великог 
броја урбанистичких планова и пројеката, учесница конгреса, научних скупова, 
изложби и радионица, као и добитница награда на конкурсима(укупно 20 награда и 7 
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откупа). У периоду од 1985. године до 2013. године, Мирослава Петровић Балубџић је 
ауторка великог броја публикованих  радова, а 2013. године објављује монографију под 
називом „ Река и градски простори у Србији” . 

 
ОБРАЗОВАЊЕ 

 
     Основне студије: 

 
1975 – 1981 Универзитет у Београду - Архитектонски факултет  
Одслушала и положила све испите на основним студијама, стекла звање дипломирани 
инжењер архитектуре. 
 
Магистарске студије: 
 
2010 Универзитет у Београду - Архитектонски факултет  

     Одбранила магистарски рад са темом: „Упоредна анализа формирања јавних простора  
     уз водени ток“ под менторством проф. др Владана Ђокића. 

 
РАД У НАСТАВИ 

 
1996 Летња школа архитектуре у Петници, ментор радионице 
1997-1998 Универзитет у Београду - Архитектонскифакултет 
Сарадник у настави на предметима: Синтезни пројекат I, II и III год. 
2001-2002 Креативна радионица за децу, аутор пројекта  Дедиње, Београд 
2011-2012Универзитет у Београду - Архитектонскифакултет 
Сарадник у настави на урбанистичкој катедри на предмету: Текстура градског простора, 
и на семинару: Урбани дизајн 

 
НАУЧНИ И УМЕТНИЧКИ РАД 

Кандидат Мирослава Петровић Балубџић својим научним и уметничким радом 
потврђује интересовања у области планирања и обликовања простора. У периоду од 
1983. године па све до данас, радно искуство стекла је радећи на великом броју 
урбанистичких планова и архитектонско-урбанистичких пројеката. Добитница је чак 28 
награда и признања на међународним и националним конкурсима, као и великог броја 
награда на салонима архитектуре и урбанизма. Члан је Друштва архитеката Србије, 
Урбанистичког савеза Србије, удружења ликовних и примењених уметника Србије 
(ULUPUDUS), као и Инжењерске коморе Србије, а од 2013. године је члан управног 
одбора Музеја примењене уметности у Београду. Објавила је монографију под називом 
„Река и градски простори у Србији“ 2013. године и аутор је 14 писаних и публикованих 
радова. Научни и уметнички рад употпуњује учешћем на саветовањима, научним 
скуповима, радионицама и изложбама. 
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7. Др Данијела Миловановић Родић, дипл.инж.арх. 

 
ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ 

Данијела Миловановић Родић, дипл. инж. арх. рођена је 24.04.1969. године у Пећи. На 
Архитектонском факултету Универзитета у Београду дипломирала је 1995. године. 
Магистрирала је 2005. године на Архитектонском факултету Универзитета у Београду са 
магистарском тезом „Унапређење учешћа грађана у урбанистичком планирању уз 
подршку информационих и комуникационих технологија”. Рад је добио награду за 
најбољи магистарски рад у школској 2004/2005. години на Архитектонском факултету 
Универзитета у Београду. Докторирала је 2013. године  на Архитектонском факултету 
Универзитета у Београду са докторском тезом „Редефинисање модела учешћа грађана 
у урбанистичком планирању Србије у складу са комуникативно-колаборативном 
парадигмом“. На Архитектонском факултету Универзитета у Београду је запослена од 
1996-2013. године и то: 1996-98 као лице обдарено за научно-истраживачки и 
уметнички рад, 1998-2004. године као асистент приправник и од 2005-2013. као 
асистент на Департману за Урбанизам. У том периоду активно учествује у извођењу 
наставе на већини предмета Департмана за урбанизам. Посебно се издвајају 
ангажмани на предметима: Увод у урбанистичко планирање и Архитекте и грађанске 
иницијативе за одрживи развој.  

Од професионалних ангажмана ван факултета могу се издвојити: Аганжман у својству 
Регионалног консултанта УН-Хабитат-а у Београду у области локалног развоја; 
Аганжман у својству експерта за област „ Информационе и комуникационе технологије 
и управљање просторним развојем“ за потребе израде Стратегије просторног развоја 
Републике Србије; Аганжман у својству експерта за методологију колаборативног 
планирања за потребе израде Стратегије развоја Панчева 2014-2020.године. Од 
2005.године је сертификован фасилитатор УН Хабитата у процесима планирања и 
доношења одлука  и сертификовани тренер УН Хабитата за овладавање вештинама 
комуникације и преговарања у процесима управљања конфликтом. Коаутор је курсева 
за обуку чланова локалних самоуправа из тих области: Партиципативно планирање и 
доношење одлука и Управљање конфликтима. У оквиру УН Хабитат СИРП Програма 
2005-2007. године курсеви су реализовани у шест српских општина.    

ОБРАЗОВАЊЕ 
 
     Основне студије: 

 
1995 Универзитет у Београду - Архитектонски факултет  
Одлушала и положила све испите током студија. Дипломирала је под менторством 
проф. мр Бранислава Стојановића 
 



19 

 

Магистарске студије: 
 
2005 Универзитет у Београду - Архитектонски факултет  

     Завршила магистарске студије. Одбранила је магистарски рад са темом: „Унапређење 
учешћа грађана у урбанистичком планирању уз подршку информационих и 
комуникационих технологија “, под менторством проф. др Зорана Никезића. 

     Докторске студије: 

     2013 Универзитет у Београду - Архитектонски факултет  
Докторску тезу под називом: „Редефинисање модела учешћа грађана у урбанистичком 
планирању Србије у складу са комуникативно-колаборативном парадигмом“,  
одбранила је под менторством проф. др Милице Бајић Брковић. 

РАД У НАСТАВИ 
 

1996-1998 Универзитет у Београду – Архитектонски факултет 
Сарадник за научно-истраживачки и уметнички рад на предметима: Урбанистичко и 
просторно планирање, Урбана структура и зонирање, Урбана техника и композиција, 
Урбане функције-Становање, Урбане функције-Рекреација, Урбане функције-Центри 
1998-2004 Универзитет у Београду – Архитектонски факултет 
Асистент приправник на предметима: Урбанистичко и просторно планирање (матични 
асистент), Просторни развој насеља (матични асистент), Урбана структура и зонирање, 
Урбана техника и композиција, Урбане функције-Становање, Урбане функције-
Рекреација, Урбане функције-Центри 
2000-2005  Универзитет у Београду - Грађевински факултет 
Асистент приправник на предмету: Урбанистичко планирање 
2005-2013  Универзитет у Београду – Архитектонски факултет, Департмант за урбанизам 
Асистент на предметима: Увод у урбанистичко планирање, Грађена средина, Студио 
пројекат 3-Урбанизам, Студио пројекат 4-Синтеза, Студио пројекат М6-Урбанизам, 
Архитекте и грађанске иницијативе за одрживи развој, Интегрални студио 1, Стручна 
екскурзија, Радионица. 
 
НАУЧНИ И УМЕТНИЧКИ РАД 

Кандидат Данијела Миловановић Родић од 1996. године до данас запослена је на 
Архитектонском факултету Универзитета у Београду. Учествовала је на више научно-
истраживачких пројеката (три национална научно-истраживачка пројекта, као и више 
међународних студија и пројеката), на изради урбанистичких планова, урбанистичких и 
архитектонских пројеката и урбанистичких студија. Учествовала је на урбанистичко-
архитектонским конкурсима и изложбама. Има више публикованих радова у 
националним и међународним и стручним публикацијама. Учествовала је на 
саветовањима националног и међународног значаја. Радови су из области 
урбанистичког планирања и баве се различитим аспектима управљања развојем града. 
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Нарочита пажња посвећена је истраживању колаборативног планирања, различитих 
аспеката учешћа јавности у урбанистичком планирању, могућности примене ИКТ алата 
у функцији њеног унапређења, као и развоју града у контексту убрзаног и интензивног 
развоја ИКТ-а. Последњих година је истраживачки фокус на едукацији социјално 
одговорних и ангажованих архитеката-урбаниста. Добила је девет националних 
награда за радове из урбанизма. 

 

 

8. Др Милена Вукмировић, дипл.инж.арх. 
 

ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ 

Милена Вукмировић дипл. инж. арх. рођена је 10. априла 1979. Године у Краљеву. 
Основну школу и гимназију завршила је са одличним успехом и као носилац Вукове 
дипломе. Дипломирала је на Архитектонском факултету Универзитета у Београду 2004. 
године, са темом „Пословни објекат на углу Косовске и Таковске улице у Београду“ под 
менторством проф. Др Спасоја Крунића. На  Архитектонском факултету Универзитета у 
Београду наставља своје даље усавршавање на Магистарским студијама , односно 
курсу  „Урбанистичко планирање, дизајн и менаџмент“ , где након одслушане прве 
године и положених свих испита на тој години, 2006. године уписује Докторске 
академске студије. Докторску тезу под називом „ Значај и улога мреже пешачких 
простора у генерисању компетитивног идентитета града“, брани 16. априла 2013. 
године са највишом оценом 10. Рад у настави на Архитектонском факултету 
Универзитета у Београду је започела још у току основних студија као демонстратор на 
предметима Ентеријер 1,2,3 и 4 Катедре за архитектуру Архитектонског факултета 
Универзитета у Београду. Током магистарских студија наставља рад као волонтер на 
предметима Департмана за урбанизам. 2006. године је изабрана у звање асистента на 
Департману за урбанизам Архитектонског факултета Универзитета у Београду. 
Професионално искуство је стекла кроз израду више урбанистичких планова, 
урбанистичко-архитектонских конкурса и изложби стручних радова, од којих су неки 
награђени признањима од националног значаја. По завршетку студија запошљава се у 
архитектонском студију Архитекти Ерцеговац Тодоровић, где ради до марта 2005. 
године. 2006. године је са групом својих колега основала интердисциплинарни студио 
IAUDW који се бави стручно-уметничким радом у области архитектонског и урбаног 
дизајна. Од 2008. године је оснивач и активан члан „5км/х“, организације цивилног 
сектора која се бави промовисањем пешачког кретања као одрживог модалитета 
саобраћаја и унапређењем пешачког окружења. Учествује на више истраживачких 
пројеката од националног значаја који представљају грађанску иницијативу према 
члановима локалне самоуправе. Са својим колегиницама 2013. године оснива 
струковно удружење Урбана Лабораторија. Од 2006. године учествује на 
међународном пројекту Action 358: Pedestrian Quality Needs у организацији 
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канцеларије COST из Брисела. На наведеном пројекту, као координатор учествује у 
идентификовању различитих група пешака и њихових потреба за безбедно пешачко 
кретање. Кандидат Милена Вукмировић је аутор више научних и стручних радова 
публикованих у научним и стручним публикацијама, као и на саветовањима од 
националног и међународног значаја. Од 2011. године је ангажована на научно-
истраживачком пројекту у категорији основних истраживања на Филозофском 
факултету Универзитету у Београду. Аутор је три рада објављених у научним 
часописима међународног значаја , као и радова објављених у међународним 
монографијама. Учесник је десетине међународних и домаћих научних скупова, из 
области урбанизма и архитектуре. Аутор је монографије од националног значаја под 
називом „УрбанЛАБ: Београд 2020_Европска престоница културе“. Монографија је на 
21. Међународном салону урбанизма у Лесковцу награђена признањем у категорији 
публикација. Ангажована је на пословима пројектовања урбанистичких, архитектонских 
и пројеката ентеријера. Освијила је више награда и признања на урбанистичко-
архитектонским конкурсима.е. Тренутно је у процесу избора за прикљученог члана 
Управног одбора COST акције. 

 

ОБРАЗОВАЊЕ 
      
    Основне студије: 

 
2004  Универзитет у Београду - Архитектонски факултет  
Дипломирала са просечном оценом 8.21 у току студија и оценом 10 на дипломском 
раду. (ментор Проф. арх Спасоје Крунић).  

 
Магистарске студије: 
 
2004-2006 Универзитет у Београду - Архитектонски факултет  
Похађала магистарске студије: Урбанистичко планирање, дизајн и менаџмент(основна 
област истраживања: Урбани дизајн). Након одслушане прве године и положених свих 
испита на тој години, уместо магистарске тезе, уписује Дoктoрскe aкaдeмскe студиje 
2006. године. 

 
Докторске студије: 
 

     2006-2013  Универзитет у Београду - Архитектонски факултет  
Одслушала и положила све испите током студија. Докторску тезуса темом: „Значај и 
улога мреже пешачких простора у генерисању компетитивног идентитета града“ 
одбранила је 16.04.2013. године, са оценом 10. 
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РАД У НАСТАВИ 
 

2001-2003 Универзитет у Београду – Архитектонски факултет, катедра за архитектонско 
и урбанистичко пројектовање, Демонстратор на предметима: Ентеријер 1, 2, 3 и 4.  
2005-2006 Универзитет у Београду - Архитектонскифакултет, катедра за урбанизам и 
просторно планирање, стручни сарадник на предметима: Урбанистичка техника и 
композиција , Грађена средина, Урбана структура, Студио пројекат 3- Урбанизам, 
Процес обликовања јавних простора, Увод у планирање, Урбанистичко и просторно 
планирање, Обликовање градских простора 

2006-2009 Универзитет у Београду – Архитектонски факултет, Департман за урбанизам, 
Асистент на предметима на основним академским студијама:  Обликовање  градских 
простора, Грађена средина, Студио пројекат 3- Урбанизам, Асистент на предметима на 
дипломским академским студијама: Студио мастер- Урбанизам                                      
2009 - 2013 Универзитет у Београду – Архитектонски факултет, Департман за 
урбанизам, Асистент на предметима:                                                                                              
основне академске студије: Обликовање градских простора, Студио пројекат 3- 
Урбанизам, Морфологија градских потеза, Мреже пешачких токова у функцији урбаног 
редизајна,                                                                                                                                
дипломске академске студије: Студио мастер- Урбанизам; Семинар: Град и дизајн; 
Мастер пројекат,                                                                                                                
специјалистичке академске студије Урбана обнова: Студио- Улице у контексту урбане 
обнова 

НАУЧНИ И УМЕТНИЧКИ РАД 

Кандидат Милена Вукмировић је аутор великог броја радова публикованих у научним и 
стручним публикацијама, као и на саветовањима од националног и међународног 
значаја. Од 2011. године је ангажована на научно-истраживачком пројекту у категорији 
основних истраживања на Филозофском факултету Универзитету у Београду. Аутор је 
три рада објављених у научним часописима међународног значаја , као и радова 
објављених у међународним монографијама. Учесник је десетине међународних и 
домаћих научних скупова, конференција и семинара, из области урбанизма и 
архитектуре. Аутор је монографије од националног значаја под називом „УрбанЛАБ: 
Београд 2020_Европска престоница културе“. Монографија је на 21. Међународном 
салону урбанизма у Лесковцу награђена признањем у категорији публикација. 
Кандидаткиња Милена Вукмировић аутор је великог броја радова објављених у 
зборницима радова са међународних стручних скупова (24),као и у зборницима радова 
са домаћих стручних скупова (5) и лексикографских и картографских публикација 
међународног значаја. Ангажована је на пословима пројектовања урбанистичких, 
архитектонских и пројеката ентеријера. Освојила је више награда и признања на 
урбанистичко-архитектонским конкурсима 
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9. Мила Николић, дипл.инж.арх. 
 

ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ 
 
Мила Николић дипл. инж. арх. рођена је 27.11.1971. у Панчеву. Дипломирала је на 
Архитектонском факултету Универзитета у Београду 1999. године , где је била 
награђена за најбољи дипломски рад и најбоље резултате у ликовном образовању. 
Завршила је и постдипломске студије у области развоја градских центара и 
становања(IHS Erazmus Univerzitet Roterdam) и специјализације у архитектури 
Барселоне и креативном менаџменту(Fondacija UPC- BarcelonaTech). Др Николић 
истражује културну регенерацију и улогу, пројектовање и програмирање културне 
инфраструктуре у савременом граду, са посебним фокусом на кластерима и мрежама 
музеја и урбаној музеографији. Кандидаткиња је предавала и истраживала на 
Архитектонским факултетима Универзитета у Београду, Политехничког Универзитета 
Каталоније, Интернационалног Бруч универзитета и Универзитета у Новом Саду, где је 
реализовала и постдокторско истраживање о кластерима и мрежама музеја у Србији. У 
Београду је на Архитектонском факултету координирала постдипломски магистарски 
програм Архитектонско-урбанистичко пројектованје. На Европском универзитету за 
дизајн у Барселони је за њихов нови магистарски програм Привремени урбани дизајн: „ 
Одржива догађања у јавним просторима ”, развила наставни план и програм за 
предмете о градовима, култури, догађајима и урбаном брендирању, а на ИУБ у 
Сарајеву је припремала и предавала предмете у области архитектонског и 
урбанистичког пројектовања, историје и теорије првим генерацијама дипломских и 
докторских студената.  
 
Тренутно је запослена као доцент на Универзитету „Унион- Никола Тесла” у Београду, 
где предаје урбанизам и историју, теорију и критику савремене архитектуре и града. Др 
Николић је такође била гостојући предавач и критичар у другим постдипломским 
програмима престижних установа високог образовања, као што су Универзитет IUAV у 
Венецији, Аутономни Универзитет Барселоне, Универзитет Pompeu Fabra, 
Ибероамерички Универзитет и Унивезитет Западне Аустарлије. Предавала је на 
бројним конференцијама, радионицама и семинарима у области архитектонског и 
урбанистичког пројектовања, теорије, историје и културе. Паралелно са академским 
радом, више од 15 година др Николић се бави архитектонским, урбанистичким и 
пројектовањем ентеријера у Бразилу, Србији, Русији и Шпанији, на пројектима који се 
крећу од ефермне архитектуре до генералних урбанистичких планова. Успешно је 
учетвовала у многим конкурсима, изложбама, публикацијама и градским дешавањима 
или у њиховој организацији. 
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ОБРАЗОВАЊЕ 
 
     Основне студије: 

 
1999 Универзитет у Београду - Архитектонски факултет  
Дипломирала са просечном оценом 9,17 у току студија и оценом 10 на дипломском 
раду. 
Смер: Архитектура и Урбанизам 
 
Maгистaрскe студиje  
 
1999-2002 Универзитет у Београду - Архитектонски факултет  
Смер: Архитектонско-урбанистичко пројектовање 

 
Постдипломске студије: 
 
2003 Institute for Housing and Urban Developement studies, Erasmus Universiteit 
Rotterdam 
Teзa: „Successful City: Urban Regeneration, Flagship Projects, Public Spaces and Events 
(Успешни град: Урбана регенерација, иконички пројекти, јавна места и догађаји)“ 
Смер: Развој градских центара и становање у транзиционим економијама 
 
Постдипломска специјализација: 
 
2004 ЕTSAB, Universitat Politecnica de Catalunya, Barcelona 

     Teza: “Museo y cuidad: Doble exposicion. Plan de museos de Barcelona 1985(Mузej игрaд: 
Двoструкa eкспoзициja. Плaн музeja Бaрсeлoнe 1985.)“ Смер: Теорија и истрија 
архитектуре                                                                                                                                        
2006 Fundacio UPC, Universitat Politecnica de Catalunya, Barcelona, Aрхитeктурa 
Бaрсeлoнe 

Докторске студије: 
 

     2011 ЕTSAB, Universitat Politecnica de Catalunya, Barcelona 
     Дoктoрскa тeзa: „Ciudad de museos. Clusteres de museos en la ciudad 

contemporanea(Грaд музeja. 
     Клaстeри музeja у сaврeмeнoм грaду)“. Смер: Теорија и истрија архитектуре 
 

РАД У НАСТАВИ 
 

1997-1998 Универзитет у Београду - Архитектонскифакултет 
Студент демонстратор на предмету: Архитектонско цртанје на основним академским 
студијама 
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1999-2002 Универзитет у Београду – Архитектонски факултет, Катедра за архитектонско-
урбанистичко пројектовање, Асистент на предметима: Процес пројектовања, 
Пројекатни студио 1, 2 и 3                                                                                                             
2009-2010 Instituto Europeo di Design, Barcelona, ES, Дизајн наставних програма: 
Догађаји и град:историја, типологије и искуства, Урбано брендирање и визуелни 
идентитет, Барселона град догађаја                                                                                           
2012-2013 Факултет техничких наука и информационих технологија, Интернационални 
Бруч Универзитет, Сарајево, БА, Департман за архитектуру, Доцент/ руководилац 
предмета + ментор теза на предметима: Графичка комуникација, Архитектонско 
пројектовање 1, 2 и 4, Истрија уметности и архитектуре 2, Архитектура и град, Теорија, 
процес и формални језик у архитектонском пројектовању, Архитектура XX века у свету  

2013-2014 Факултет за градитељски менаџмент, Универзитет „Унион- Никола Тесла”, 
Београд, Департман за архитектуруДоцент/руководилац предмета на предметима: 
Урбанизам 1 и 2, Савремена архитектура, Архитектонска критика 

 

НАУЧНИ И УМЕТНИЧКИ РАД 

Кандидат Мила Николић бави се научним и уметничким радом, како код нас, тако и у 
свету. Више од 15 година бавила се пројектантском праксом у Бразилу, Србији, Русији и 
Шпанији, на пројектима од ефемерне архитектуре, до генералних урбанистичких 
планова, превасходно везаних за централне функције и јавне просторе на нивоу 
урбанизма и објекте културе и спектакла на нивоу пројекта. Као истраживач 
учествовала је у више научно-истраживачких пројеката. од 1994. године усавршава се 
радећи у пракси, прво као стажиста, а од 2005. године и као главни архитекта у 
пројектантским бироима у Барселони. Добитница је међународних и националних 
признања, као и великог броја стипендија. Аутор је више научних радова као што су 
саопштења са међународних скупова. Учествовала је на међународним и националним 
изложбама и конкурсима, где је добитница две прве награде. Свој научни и уметнички 
рад такође гради и учествовањем на великом броју конференција и семинара. Успешно 
је учествовала у многим конкурсима, изложбама, истраживачким пројектима 
публикацијама и градским дешавањима или у њиховој организацији. 
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 ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ 

На основу детаљног увида и прегледа материјала који су на расписани конкурс 
поднели пријављени кандидати 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:  

Комисија констатује да кандидати испуњавају потребне формалне и суштинске 
услове за избор у звање доцента за област: Урбанизам и просторно планирање на 
Департману за урбанизам Архитектонског факултета Универзитета у Београду,  

имајући у виду и укупан педагошки, научно – истраживачки рад, постигнуте 
резултате  са темама у оквиру области Урбанизма и просторног планирања, Комисија 
предлаже Изборном већу Архитектонског факултета Универзитета у Београду 
следеће кандидате:  

 

1. др Данијела Миловановић Родић, дипл.инж.арх.,                                                     
асистент на Департману за урбанизам Архитектонског факултета 

2. др Милица Милојевић, дипл.инж.арх.                                                                      
асистент на Департману за урбанизам Архитектонског факултета   

3.  др Владимир Михајлов, дипл.инж.арх.                                                                   
асистент на Департману за урбанизам Архитектонског факултета 
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     ОБРАЗЛОЖЕЊЕ КОМИСИЈЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА КАНДИДАТА 

Комисија је извршила увид у поднети материјал кандидата и сматра да следећи 
предложени кандидати испуњавају услове за избор у звање доцента на Департману за 
урбанизам, за ужу научну, односно уметничку област: Урбанизам и просторно 
планирање, на основу њиховог извештаја у коме је биографија, педагошки рад, научно 
– истраживачки рад, постигнути резултати у оквиру области Урбанизма и просторног 
планирања, како следи у образложењу Комисије:  
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1. Др Данијела Миловановић Родић, дипл.инж.арх. 

БИОГРАФИЈА КАНДИДАТА 

Образовање  

Др Данијела Миловановић Родић, дипл. инж. арх., рођена је у Пећи 24.04.1969. године.   

Основне студије: 

1995 Универзитет у Београду - Архитектонски факултет  

Одлушала и положила све испите током студија. Дипломирала је под менторством 
проф. мр Бранислава Стојановића. 

Магистарске студије: 

2005 Универзитет у Београду - Архитектонски факултет  

Завршила магистарске студије. Одбранила је магистарски рад са темом: „Унапређење 
учешћа грађана у урбанистичком планирању уз подршку информационих и 
комуникационих технологија “, под менторством проф. др Зорана Никезића и стекла 
звање магистра техничких наука из области архитектуре, урбанизма и просторног 
планирања.  

Од  2005. године је: сертификовани фасилитатор УН Хабитата у процесима планирања и 
доношења одлука, и сертификовани тренер УН Хабитата за овладавање вештинама 
комуникације и преговарања у процесима управљања конфликтом. Оба програма 
обуке и сертификације: “Training of facilitators: Participatory practices in Planning and 
Decision making Process” и “Training of trainers: Conflict management Basic Skills: 
Communication and Negotiation” су спровели Partners for Local Development Foundation 
(FPDL) и  Канцеларија УН Хабитата у Београду.  

Докторске студије: 

2013  Универзитет у Београду - Архитектонски факултет  

Докторску тезу под називом: „Редефинисање модела учешћа грађана у урбанистичком 
планирању Србије у складу са комуникативно-колаборативном парадигмом“ 
одбранила је под менторством проф. др Милице Бајић Брковић и стекла звање доктора 
техничких наука из области архитекуре и урбанизма. 

Професионална пракса 

2005-2013. Асистент Департмана за урбанизам, Архитектонског факултета Универзитета 
у Београду. 
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2005-2006 Регионални консултант за локални развој, УН ХАБИТАТ-Unated Nations 
Human Settelments Programme, 2005-2007, Београд. 

1998-2005. Асистент приправник, Катедра за урбанизам и просторно планирање,    
Архитектонског факултета Универзитета у Београду. 

1996-1998 Сарадник за научно-истраживачки и уметнички рад, Катедра за урбанизам и 
просторно планирање, Архитектонски факултет Универзитета у Београду. 

    Чланство у професионалним удружењима 

- Удружење урбаниста Србије. 

- International Federation of Housing and Planning (IFHP). 

РАД У НАСТАВИ 

- 2005-2013  Увод у урбанистичко планирање, 3. година основних студија,  (матични 
асистент) предметни наставник проф. др Милица Бајић Брковић, Грађена средина, 
1. година основних студија, предметни наставник проф. др Зоран Никезић, проф 
др Александра Ступар, Студио пројекат 3 Урбанизам, 3. година основних студија                                                                   
руководиоци студија проф др Милица Бајић Брковић и проф др Зоран Никезић, 
руководилац предмета проф мр Рајко Корица, Студио пројект 4 Синтеза, 3. година 
основних студија, руководиоци студија проф др Зоран Никезић, доц др Ксенија 
Лаловић, Студио пројекат М6 Урбанизам, 2 година мастер студија, (матични 
асистент), руководиилац студија проф др Милица Бајић, Архитекте и грађанске 
иницијативе за одрживи развој, изборни предмет, 2. година мастер студија, 
предметни наставник доц др Ксенија Лаловић, Интегрални студио 1, 1. година 
мастера Интегрални урбанизам, руководилац студија доц мр Урош Радосављевић, 
Стручна екскурзија, 3. година основних студија, Радионица, 2.година мастер 
студија 

- 1998-2004 Урбанистичко и просторно планирање, 3. Година студија, (матични 
асистент), предметни наставник проф. др Милица Бајић Брковић; Просторни 
развој насеља, 5.  година студија, (матични асистент), предметни наставник проф. 
др Милица Бајић Брковић; Урбана структура и зонирање, 2. година студија,                                                                      
предметни наставник проф. др Нада Лазаревић Бајец; Урбана техника и 
композиција, 2. и 3. година студија,  предметни наставници проф. Димитрије 
Младеновић, проф. мр Петар Арсић и проф др Драгана Базик; Урбане функције  - 
Становање,  3.  година студија, предметни наставник проф. др Миодраг Ралевић; 
Урбане функције - Рекреација,  3. година студија, предметни наставници проф. др 
Живана Веснић Нећерал и проф. др Зорица Петровић; Урбане функције - Центри,  
4. година студија предметни наставници проф. др Петар Бадовинац и проф. мр 
Рајко Корица 
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- 1996-1998 Урбана структура и зонирање, 2. година студија,                                                                     
предметни наставник проф. др Нада Лазаревић Бајец; Урбана техника и 
композиција, 2. и 3. година студија,  предметни наставници проф. Димитрије 
Младеновић, проф. мр Петар Арсић и проф др Драгана Базик; Урбане функције  - 
Становање,  3.  година студија, предметни наставник проф. др Миодраг Ралевић; 
Урбане функције - Рекреација,  3. година студија, предметни наставници проф. др 
Живана Веснић Нећерал и проф. др Зорица Петровић; Урбане функције - Центри,  
4. година студија предметни наставници проф. др Петар Бадовинац и проф. мр 
Рајко Корица. 

- 2000-2005 Урбанистичко планирање, 3. година студија, Грађевински факултет 
Универзитета у Београду  руководиоци предмета проф др Милица Бајић Брковић 
и проф др Владан Ђокић 

- 1988-1989 Урбана средина и урбанизација,1.година студија предметни наставник 
проф др Борко Новаковић, предметни асистент Миодраг Ралевић 

Предавања по позиву 

 - Увод у урбанистичко планирање, руководилац предмета проф др Милица Бајић 
Брковић, 3. година основних академских студија  АФ-а 

- Одрживи урбани развој,  руководилац предмета проф др Милица Бајић Брковић, 
1. година Мастера Интегрални урбанизам  АФ-а 

- Одрживи урбани развој,  руководилац предмета проф др Милица Бајић Брковић, 
1. година Специјалистичких студија АФ-а 

- Истраживање простора, руководилац предмета проф др Милица Бајић Брковић, 1. 
година Докторских студија АФ-а 

- Животна средина, руководилац предмета проф др Александра Ступар, 1. година 
Мастер студија АФ-а 

- Одрживи развој, руководилац предмета доц мр Јелена Живковић, 2. година 
Мастер студија АФ-а 

- Урбанистичко и просторно планирање, 2. година Основних академских студија, 
Архитектонски факултет Универзитета у Новом Пазару 

Менторски рад, студентски когреси и конкурси  

 - The International Federation of Housing and Planning (IFHP) 2013. Студентски конкурс 
‘’Garden Cities for Tomorrow’’. Члан менторског тима. Менторски тим:                             
У. Радосављевић , Д. Миловановић Родић, И.Симић.Schindler Award 2012.  
Студентски конкурс: “Vision for a revived cultural quarter in Berne”. Члан менторског 
тима. Менторски тим: Арсић П., Лаловић К., Радосављевић У., Николић И., 
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Миловановић Родић, Д., Симић, И., и др. 

- Schindler Award 2010. Studentski konkurs: “Visions for an enhanced and accessible 
"Olympic Park Berlin". Члан менторског тима. Менторски тим: Никезић З., Ваништа 
Лазаревић Е., Ђукић А., Крстић А., Миловановић Родић Д., Симић И., Вукмировић М. 

- Конгрес студената екс ЈУ: Урбана рециклажа. 26.- 30.  априла 2006. Београд. Ментор 
и члан организационог одбора. 

-  Конгрес студената екс ЈУ: Одрживи развој у архитектури и урбанизму. Сарајево. 4-8. 
мај 2005. Ментор.  

- The International Federation of Housing and Planning (IFHP) 2005. Студентски конкурс: 
“Restructuring an urban or rural space to enhance identity of Rome”. Члан менторског 
тима. Менторски тим: Лазаревић Бајец Н., Милић В., Маруна М., Миловановић Д., 
Милојевић М., Крунић Д. 

- Архитектура урбанизам Панчева (АУПА) 2003. Судентски конкурс. Панчево. Члан 
менторског тима. Менторски тим: Маруна, М. Лаловић, К., Миловановић, Д.  

- Центар за планирање просторног развоја (ЦЕП) 1998. Студентски конкурс у оквиру 
манифестације Комуникације 1998. Учесници: Архитектонски факултет, Шумарски 
факултет и факултет за Просторно планирање. Менторски тим: Ступар, А., 
Миловановић, Д.и др. 

- Архитектура урбанизам Панчева (АУПА) 1997. Студентски конкурс: “Капије 
Панчева". Члан менторског тима. Менторски тим: Ралевић, М., Ђукић, А., Маруна, 
М., Миловановић, Д., Кубуровић, Т., Марковић, Д., Трифуновић, М. и др 

Награде и признања за рад са студентима 

- Ужи избор (14 од 90 радова) на IFHP studentskom konkursu ‘’Garden Cities for 
Tomorrow’’. Студенти: Александра Ђорђевић, Јелена Радосављевић, Ана Зорић и 
Јована Бугарски. Студентски рад на предмету Интегрални пројекат 1 и Урбани 
менаџмент у школској 2012/13 - предметни наставник доц мр Урош Радосављевић.  

- Награда Ерсте фондације за пројекат Едукативно-еколошког комплекса у Крушевцу 
“Зелена школа живота” за удружење “Мостови” из Крушевца. Студенти: Слободан 
Милошевић, Ђурђица Стојиљковић, Милан Димитријевић. Студентски рад на 
предмету Архитекте и грађанске иницијативе за одрживи развој у школској 
2011/2012 - предметни наставник доц др Ксенија Лаловић.  

- III Schindler награда за Архитектонски факултет Универзитета у Београду у 
категорији факултета (од 180 факултета) на студентском конкурсу "Think Mobility. 
Rethink Architecture - Реконструкција олимпијског комплекса у Берлину из 1936. 
године са пројектом хотела". Студентски радови на предметима Студио пројекат 4 и 
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Дипломски студио у школској 2010/11 - предметни наставници проф др Зоран 
Никезиц, проф др Александра Крстић, проф др Ева Ваништа Лаyаревиц  и доц др 
Александра Ђукић.  

 - Награда Универзитета Београда за најбољи стручни и научно-истраживачки рад 
студената: “Конгрес студената архитектуре екс ЈУ: Урбана Рециклажа” за школску 
2005/2006. годину. Ментор радионице и организатор скупа са групом студената. 

- Признање за рад са студентима у оквиру манифестације АУПА - члан менторског 
тима, на студентском конкурсу у Панчеву 1997. године.  

- III награда на 13. Међународном салону урбанизма у категорији студентских 
радова, Бања Лука, 2004. Студенти Селена Савић, Милица Вукашиновић. Рад на 
предмету: Просторни развој насеља - предметни наставник проф. др Милица Бајић 
Брковић.  

- II награда на 9. Међународном салону урбанизма у категорији студентских радова, 
Ниш, 2000.  Студенти Зорана Меловић и Олга Младеновић. Рад на предмету: 
Урбанистичко и просторно планирање - предметни наставник проф. др Милица 
Бајић Брковић. 

- II награда на 7. Салону урбанизма у категорији студентских радова, Ниш 1998. 
Студент Катић Ненад. Рад на предмету Урбане функције-рекреација - предметни 
наставник проф. др Живана Веснић Неђерал. 

Ваннаставне активности на АФ-у: Учешће у изради пројектних апликација, организација 
окуглих столова, чланство у радним групама и комисијама факултета 

- Израда апликације за међународни пројекат SCOPES 2013-2016. Члан ауторског 
тима. 

- Израда апликације за пројекат Образовање и млади Фонда за отворено друштво. 
Члан ауторског тима. 

- Члан Комисије за самовредновање Департмана за урбанизам. 2013. 

- Члан Радне групе за реформу наставе Департмана за Урбанизам 2013. 

- Организација Округлог стола: Просторни, еколошки, енергетски идруштвени аспекти 
развоја насеља и климатске промене, 20.12.2012. Архитектонски факултет, Београд. 

- Техничка подршка изради апликације за НИП Просторни, еколошки, енергетски и 
друштвени аспекти развоја насеља и климатске промене – међусобни утицаји (2010-
2014). Члан радне групе 

- Члан Радне групе Департмана за урбанизам за подршку израде Мастера Интегрални 
урбанизам  2010. 
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- Организација Округлог стола: Стратегија просторног развоја Републике Србије. 14. 
04.2009.  Архитектонски факултет, Београд. 

- Секретар тима Архитектонског факултета за израду Стретгије просторног развоја 
Србије. 2009. 

-      Техничка подршка изради апликације за НИП Архитектонског факултета 2008-2010. 
Члан радне групе. 

- Техничка подршка изради апликације за ТЕМПУС пројекат 2006. Члан радне групе. 

- Члан Комисије за пријемни испит (Комисија за тест) Арх. факултета 2000-2005. 

- Члан Радне групе за реформу наставе Департмана за Урбанизам 2005-06. 

- Члан Радне групе за реформу наставе Катедре за урбанизам и просторно планирање 
2004. 

- Члан Радне групе за међународну сарадњу Катедре за урбанизам и просторно 
планирање. 2004. 

НАУЧНИ РАД  

- Магистарска теза под називом: " Унапређење учешћа грађана у урбанистичком 
планирању уз подршку информационих и комуникационих технологија", 
одбрањена 2005. године на Архитектонском факултету, ментор: Проф. Др Милица 
Бајић Брковић. 

- Докторска теза са темом: "Редефинисање модела учешћа грађана у урбанистичком    
планирању Србије у складу са комуникативно-колаборативном парадигмом" 
одбрањена 2013. године на Архитектонском факултету.  

НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД 

    Радови у међународним монографијама 

- Milovanović-Rodić, D.,  Lalović, K., & Radosavljević, U. (2012). Local Sustainable 
Initiatives Formulation Process: Communication Strategies, Joint Work and Achieved 
Results in Fisher Village Tekija and Kruševac. In: Pucar, M. & Dimitrijević, B. (ed.). 
Climate Change and the Built Environment: Policies and Practice in Scotland and Serbia 
(pp. 1-16). Belgrade: IAUS (u štampi)  

- Radosavljević, U., Lalović, K., & Milovanović-Rodić, D. (2012). Key Agencies Strategic 
Networking For Local Sustainable Urban Design Projects in Golubac and Negotin. In: 
Pucar, M. & Dimitrijević, B. (ed.). Climate Change and the Built Environment: Policies 
and Practice in Scotland and Serbia (pp. 1-16). Belgrade: IAUS (u štampi)  
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- Milovanović, D., & Stupar, A. (2007). STS Research in Serbia and Montenegro. In: 
Tchalakov I., & Rohraher, H. (eds.). Governing Sociotechnical Change in Southeastern 
Europe: Contributions from a Science and Technology Studies Perspective (pp. 68-75). 
Sofia: Iztok-Zapad Publishing House  

- Milovanović, D. (2007). STS and Urban Development: Improving Public Partcipation by 
ICT Tools.  In: Tchalakov I., & Rohraher, H. (eds.). Governing Sociotechnical Change in 
Southeastern Europe: Contributions from a Science and Technology Studies Perspective 
(pp. 215-242). Sofia: Iztok-Zapad Publishing House  

- Milovanović Rodić, D. (2006). The City of Agrement. In: Milic, V, & Djokic, V. (eds). 
Belgrade the Capital (pp. 42-68). Belgrade: University of Belgrade, Faculty of 
Architecture, Berlage Institute, Rotterdam, Fakultat fur Architektur der RQTH, Aachen  

      Монографије националног значаја 

- Живковић Ј., Лаловић К., & Миловановић Родић, Д. (2013). Мултифункционалност 
отворених простора у контексту адаптације градова на климатске промене, у 
монографији Бајић Брковић М., (ур): Киматске промене, националне политике и 
локални развој (пп. 1-16).  Београд: Архитектонски факултет Универзитета у 
Београду,  

- Живковић Ј., & Миловановић Родић, Д. (2011). Климатски сензитиван дизајн јавних 
простора као фактор квалитета туристичке дестинације, у Лалвић, К., & 
Радосављевић, У. (ед): Нови приступи урбаном дизајну за одрживи туризам Србије 
(пп. 65-78). Београд: Архитектонски факултет Универзитета у Београду ИСБН 978-86-
7924-064-4  

- Миловановић Родић, Д. (2010): Изазови информационог доба: е-управљање 
просторним развојем Србије, у Бајић Брковић, М. (ур): Креативне стратегије за 
одрживи развој градова у Србији, Архитектоснки факултет Универзитета у 
Београду, ИСБН 978-86-7924-035-4 

- Ђукић, А; Миловановић, Д. (2002): Партципација грађана у функцији одрживог 
урбаног развоја: еколошки контекст, у Куртовић Фолић, Н. (ур): Преиспитивање 
појма одрживог развоја у архитектонском и урбанистичком пројектовању и 
урбанистичком и просторном планирању Србије, Архитектонски факултет 
Универзитета у Београду, Београд. 

- Миловановић Д. (1999): Информационе технологије у функцији ефикасног развоја 
града: пример Сингапура, у Бајић Брковић, М. (ур): Одрживост и град, 
Архитектонски факултет Универзитета у Београду, Београд. 

- Бајић Брковић М; Миловановић, Д.; Деветаковић Радојевић, М (1999): Дигитални 
град - нове комуникационе и информатичке  технологије и развој града, у Бајић 
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Брковић, М. (ур): Одрживост и град, Архитектонски факултет Универзитета у 
Београду, Београд 

      Часопис међународног значаја  

- Milovanović Rodic, D., Zivkovic, J. & Lalovic, K. (2013). Changing architectural education 
for reaching sustainable future: A contribution to the discussion. Spatium, (29): 75-80. 
SCIndex 

    Часописи националног значаја 

- Деветаковић Радојевић М., Бајић Брковић, М., & Миловановић, Д. (1999). Градске 
информационе мреже у савременом урбанизму, италијанска и југословенска 
искуства, Infoscience, 7, 53-56. SCIndex 

    Прикази радова у часописима националног значаја  

- Приказ књиге:  Милица Бајић-Брковић (ур), Ева Ваништа-Лазаревић, Нађа 
Куртовић-Фолић, Јелена Живковић, Невена Васиљевић, Ксенија Петовар, Весна 
Јокић, Петар Митковић, Љиљана Василевска, Ђорђе Милић, Зоран Никезић, 
Данијела Миловановић Родић, Ксенија Лаловић: Креативне стратегије за одрживи 
развој градова у Србији, Архитектонски факултет, Београд, Архитектура и 
урбанизам, 2010, бр. 30, стр. 75-78 Аутор поглавља.  

- Приказ магистарског рада: Данијела Миловановић, Р. Унапређење учешћа грађана 
у урбанистичком планирању уз подршку информационих и комуникационих 
технологија - Награда ИАУС-а за најбољи магистарски рад на Архитектонском 
факултету у шк. 2004/05 години. Архитектура и урбанизам, 2006, 18/19, стр. 143 -
145.  Аутор. 

Радови у стручном часопису или другој периодичној публикацији стручног карактера  

- Миловановић Д., &  Родић, С. (1997). Преиспитивање могућности развоја градског 
блока, Часопис за књижевност, уметност и културу Свеске-АУПА’97, септембар, 64-
68 . 

- Миловановић Д., & Родић, С. (1996): Арт магацин, Часопис за књижевност, 
уметност и културу Свеске-АУПА ‘96, мај - ванредни број, стр. 84-87.  

Предавања по позиву на међунар. скуповима 

- Миловановић Родић, Д., Лаловић, К. "Архитекти и грађанске иницијативе за 
одрживи развој". Миксер Фестивал 2013, 28.05–02.06. Савамала, Београд  
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Радови у зборницима радова са међународних стручних скупова 

- Mrdjenovic, T., & Milovanovic - Rodic, D. (2013). Trainings as a Tool For Change in Urban 
Regeneration Practice. In: RESPAG 2013. (1-8). Beograd: IAUS. ISBN 978-86-80329-75-8 

- Milovanovic Rodic D., Lalovic, K. & Zivkovic J. (2012). Architecture for the Other 90%: 
Social Activism, Economic Recesion Or Climate Crisis Respond. In: Book of proceedings 
of the International Conference Architecture and Ideology (pp. 915-924). Belgrade: 
Faculty of Architecture University of Belgrade.  ISBN 978-86-7924-083-5(FA) 

- Zivkovic, J., Lalovic K., & Milovanovic-Rodic D. (2012). Open Space Design as a Tool for 
Adapting Cities to Climate Change: Possibilities for Integral Approach. In: Proceedings of 
the II International Conference Ecology of urban areas 2012 (pp. 375 -385).  ISBN 978-
86-7672-172-6  

- Lalovic K., Zivkovic J., & Milovanovic Rodic D. (2012). Integral Theory Perspective on 
Climate Change Resposnive Urban Development: New Ideology or a Way to Step 
Forward. In: Book of proceedings International Conference Architecture and Ideology 
(pp 455-465). Belgrade: Faculty of Architecture University of Belgrade. ISBN 978-86-
7924-083-5(FA) 

- Milovanović Rodic D., Neanadovic A., & Lalovic K. (2011). Virtual Social Networks as a 
Booster for Reaching Livable Villages: Examining Serbian Cases. In: 47 th ISOCARP 
Congress (pp. 1-14). Elektronsko izdanje, 978-94-90354-12-1.  

- Milovanović Rodić D., Neanadović A., & Lalović K. (2011). Obnova sela: traganje za 
instrumentima jačanja socijalnog kapitala. U: Zbornik konferencije Instalacije i 
arhitektura (str. 57-65).  Beograd: Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu.  ISBN 
978-86-7924-058-3 

- Milovanovic, D. (2003). Interactive planning: Use of the ICT as a Support for public 
Participation-Serbia nad Montenegro Cases. In: 39th International Planning Congress: 
Planning in a More Globalized and Competitive World (pp. 1-15). Cairo: ISoCaRP, Cairo 
University  

- Furundzic, D., & Milovanovic, D. (2003). A Survey оf Internet Based Information Sources 
оn Urbanism. In: International Conference on Advances in Infrastructure for Electronic 
Business, Education, Science, and Medicine on the Internet. L'Aljuila: SSGR - Scuola 
Superiore G. Reiss Romoli, L'Aljuila & Telecom Italia Learning Services 

- Djukic, A., & Milovanovic, D. (2003).  Citizen Participation In The City's Identity Creation 
And Preservation. In: Proceedings of the 9th National and 3 International Conference 
INDIS 2003rd Planning, design, construction and renovation construction. Novi Sad: 
Faculty of Engineering, Institute of Civil Engineering, University of Novi Sad, Yugoslav 
Engineering Academy  
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- Milovanovic, D. & Djukic, A. (2002). Unplanned Settlements versus Sustainability: 
Yugoslav Practice. In: International Planning Congress Crating Sustainable Urban 
Environments: Future Forms for City Living. Oxford: The International Urban Planning 
and Environment Association (UPE) & Oxford Centre For Sustainable Development, 
Oxford Brookes University   

- Bandyopadhyay, P., Odendaal, N., de Leo, D., Milovanovic, D., Terrazzas, V., Bach, J., & 
Arribas, L. (2002). Twente: Business Inovation Valley - Symbiosis Sustainability and 
Intense Impact of ICT. In: Judith Ryser(ed). Honey, I Shrunk the Space- Planning in the 
Information age - 37th ISoCaRP International Planning Congress. Utreht: ISoCaRP & 
UNESCO   

- Milovanovic, D. (2001). Civic Networks: Yugoslav Cities. In: Proceedings of the 37th 
International Planning Congress:  Honey, I Shrunk the Space-Planning in the Information 
Age. Congress CD. Utreht: ISoCaRP & UNESCO  

- Djukic, A., & Milovanovic, D. (1999).  A Contribution to the Definition of Urban Renewal 
Strategy Based on Urban Identity Research and Taking the Town of Pec as an Example. 
In: Proceedinings of the IV International Other Connections Conference: Sites of 
Recovery - Architecture's (Inter) Disciplinary Role. Beirut: Ministry of Culture and Higher 
Education - Beirut and Faculty of Engineering and Architecture - The American University 
of Beirut   

       Учешће и радови у летњим школама урбанизма УУС-а 

- Миловановић, Д.; Младеновић, Д; Мрђеновић, Т. (2006): Ка партципативном 
планирању: радионице и тренинзи за подизање капацитета локалне заједнице, 
зборник Летње школе урбанизма: Планирање, инвестиције и реализација у 
транзицији ка европском законодавству, УУС, Врњачка Бања.  

- Миловановић, Д. (2006): Подршка ИКТ алата учешћу грађана у урбанистичком 
планирању: благодет, мит или опасност, зборник Летње школе урбанизма: 
Планирање, инвестиције и реализација у транзицији ка европском законодавству, 
УУС, Врњачка Бања. 

Радови у зборницима са домаћих стручних скупова  

- Гардашевић, М; Миловановић. Д: (2005): Прилог анализи процеса вредновања 
варијанти планских решења, зборник Симпозијума о рачунарским наукама и ИТ, ЈУ 
ИНФО '05, Копаоник. 

- Миловановић, Д; Ђукић, А. (2004):  Интернет инструменти као подршка развоју 
сеоских насеља , зборник Научно-стручног скупа: Планирање и уређење села и 
руралних подручја, Удружење урбаниста Србије, Бања Врујици.  
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- Миловановић, Д. (2004): Развој града у информационом добу, зборник Научно-
стручног скупа: Планирање и реализација инфраструктуре, Удружење урбаниста 
Србије, Београд. 

- Миловановић, Д. Ђукић, А. (2002). Банке локација као инструмент урбаног 
менаџмента и ефикасног развоја града. Стручни скуп: "У сусрет новим прописима", 
Златибор.  

- Миловановић, Д. (2001): Интерактивни урбанизам - нови облици сарадње 
подржани Интернетом и новим компјутерским технологијама", зборник Научно-
стручног скупа: Урбани менаџмент, урбани маркетинг и предузетништво у функцији 
квалитативног развоја урбаних агломерација,  Удружење урбаниста Србије, 
Министарство за Науку и технологију РС и СО Врњачка Бања, Врњачка Бања.  

- Бајић Брковић М; Миловановић, Д.; Деветаковић Радојевић, М. (1999):  Градске 
информационе мреже у урбаном менаџменту,  зборник 5. симпозијума о примени 
ЦАД технологија ЦАД ФОРУМ, Нови Сад. 

- Деветаковић, М.; Бајић Брковић, М.; Миловановић, Д, (1999): Интерна 
комуникација као критеријум за вредновање градских информационих мрежа", 
зборник Симпозијума о рачунарским наукама и информационим технологијама ЈУ 
ИНФО, Копаоник.  

- Бајић Брковић М; Миловановић, Д.; Деветаковић Радојевић, М. (1998): Телематика 
у урбанизму, стручни скуп Информатика у урбанизму Београда, Друштва урбаниста 
Београда, Београд. 

- Деветаковић, М.; Бајић Брковић, М.; Миловановић, Д. (1998): Градске 
информационе мреже  у савременом урбанизму, италијанска  и  југословенска 
искуств,  зборник Фестивала информатичких достигнућа ИНФОФЕСТ, зборник 
радова, Будва. 

- Ђукић А; Миловановић Д.; (1998): Прилог дефинисању стратегије обнове градова 
базиран на истраживању континуитета урбаног идентитета на примеру Пећи,  
зборник радова Научно-стручног скупа: Унапређење становања, Архитектонски 
факултет Универзитета у Београду, Београд. 

  УЧЕШЋЕ У НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИМ ПРОЈЕКТИМА 

       Међународни пројекти 

- South-East European Network for Science and Technology Studie (STS):  STS 
Contributions to the Governance of Sociotechnical Change, Faculty of Architecture, 
University of Belgrade; Institute of Sociology - Bulgarian Academy of Sciences; Graz unit 
of the Department of Research on Science and Technology, Faculty for Interdisciplinary 
Studies, University of Klagenfurt; Faculty of Social Sciences, University of Ljubljana;  
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Institute of Economics, University “Ss Cyril and Methodius” Skopje, Research 
Cooperation and Networking between Austria and South-Eastern Europe, 2005-2006. 
Istraživač. 

- Setlement and Integration of Refugees Programme (SIRP). UN Habitat - United Nations 
Human Settlements Programme, Office in Belgrade 2005-07. Regionalni konsultant - 
ekspert. 

- Development of Higher Architectural Education in  Serbia  - Curriculum Reforms at the 
Faculty of Architecture, University of Belgrade (TEMPUS  JEP - 17038 – 2002). Učesnik. 

- The Application of Electronic Media in International Research and Teaching on Urban 
Development and Planning: Case Studies Yugoslavia and Italy, Faculty of Architecture 
University of Belgrade and Facolta di Ignegneria, Universita di Ancona. (1997 - 1999). 
Istraživač-saradnik. 

        Национални научно-истраживачки пројекти 

 

 

- Просторни, еколошки, енергетски и друштвени аспекти развоја насеља и климатске 
промене међусобни утицаји. Министар. за науку и технологију Републике Србије. 
Институт за архитектуру и урбанизам Србије, Архитектонски факултет Универзитета 
у Београду, Грађ. факултет Универ. у Београду, ПМФ Универзитета у Нишу, 
руководилац пројекта др Мила Пуцар (2010-2014). Истраживач. 

- Менаџмент урбане обнове и регенерације регија, Министарство за науку и 
технологију Републике Србије. Архитектоснки факултет Универзитета у Београду. 
Руководилац пројекта проф. др Миодраг Ралевић (2005-2007). Истраживач. 

- Редефиниција и унапређење методско-моделске основе планирања, пројектовања 
и грађења на принципима одрживог развоја градова, насеља и региона Србије, 
Министарство за науку и технологију Републике Србије. Архитектонски факултет 
Универзитета у Београду. Руководилац пројекта проф. др Нађа Куртовић Фолић. 
(2002 - 2005). Истраживач. 

 

 

СТРУЧНИ РАД 

     Конципирање и реализација обуке за локалне управе 

- Комуникација, управљање конфликтима и преговарање. Тренинг локалне управе у 
Ваљеву. Концепт и реализација курсева са Мрђеновић, Т. и Младеновић, Д. у 
оквиру УН Хабитата СИРП програма 2007. По овом курсуУН Хабитат тим је спровео 
обуку у још 5 општина Србије.   
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- Партиципаторне праксе у планирању и доношењу одлука. Тренинг локалне управе 
у Ваљеву. Концепт и реализација курсева са Мрђеновић, Т. и Младеновић, Д. у 
оквиру УН Хабитата СИРП програма 2007. По овом курсуУН Хабитат тим је спровео 
обуку у још 5 општина Србије.   

     Студије и истраживачки пројекти 

- Грађанске иницијативе и одрживи развој, Архитектонски факултет Универзитета у 
Београду, Удружење Мостови и Факултет за примењену екологију  Футура. 2013-
2014. У оквиру у оквиру програма  Фонда за отворено друшво “Образовање и 
млади “. У ауторском тиму са: Лаловић, К., Степановић, М., Алексић, Ј. 

- Twente: Business Inovation Valley - Symbiosis Sustainability and Intense Impact of ICT, 
Young Planners' Workshop: The development of the Knoweledge Park Twente 2001-
2010;  ISoCaRP - International Society of City and Regional Planners, Telematic Institute, 
Enschede, Netherlands and Dutch Ministry of Housing, Spatial Planning and the 
Environment, Netherlands (2001). U autorskom timu sa: Papiya Bandyopadhyay, Nancy 
Odendaal, Danijela de Leo, Victor Terrazzas, Joanna Bach, Luis Arribas.  

- Преиспитивање могућности трансформисања постојећих физичких структура на 
примеру Београда. Архитектоснки факултет и Завод за урбанизам Београда. 1997. У 
ауторском тиму са: Маруна, М., Милић, И., Ивковић.  

- Испитивање морфолошких, комуникационих и перцептивних карактеристика 
централног градског блока Панчева и урбанистичко решеwе одабраног блока.  
Дирекција за изградwу и уређеwе Панчева и САС, у склопу манифестације АУПА 
1997. - Архитектура урбанизам Панчева. У ауторском тиму са Родић Стевом 

- Урбанистичко решење приобаља Панчева и архитектонско решење реконструкције 
старог житног магацина у Панчеву. Дирекција за изградњу и уређење Панчева и 
САС, у склопу манифестације АУПА  1996. - Архитектура урбанизам Панчева. У 
ауторском тиму са Родић С., Дрндарски, А. 

       Реализовани планови (усвојени) 

- Стратегија просторног развоја Републике Србије 2009-2012-2020, план усвојен 
2009. Министарство животне средине и просторног планирања, Републичка 
агенција ѕа просторно планирање. Израда експертизе: Информационе и 
комуникационе технологије и управљање просторним развојем Републике Србије. 
Руководилац израде плана др Борислав Стојков. Члан експертског тима. 

- План генералне регулације Власина Рид. Експертиза: Развој привреде. Програм 
усвојен 2008. Руководилац израде плана Владан Ђокић. Инвеститор: Општина 
Сурдулица. Члан експертског тима.  
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- План генералне регулације Власина Округлица. Експертиза: Развој привреде. 
Програм усвојен 2008. Руководилац израде плана Владан Ђокић. Инвеститор: 
Општина Сурдулица. Члан експертског тима. 

- План генералне регулације Власина Стојковићева. Експертиза: Развој привреде 
Програм усвојен 2008. Руководилац израде плана Владан Ђокић. Инвеститор: 
Општина Сурдулица. Члан експертског тима.  

- План општег уређења Власинског језера са окружењем. Експертиза: Развој 
привреде. Програм усвојен 2008. Руководилац израде плана Владан Ђокић. 
Инвеститор: Општина Сурдулица.  Члан експертског тима.   

- Просторни план општине Сурдулица. Експертиза: производно-услужне делатности 
(коаутор са Лаловиц, К.). Архитектонски факултет Универзитета у Београду; 
Наручилац: С.О. Сурдулица. План усвојен 2007. године. Члан експертског тима. 

       Планови чија је израда у току 

- Стартегија развоја Панчева 2014-2020. Члан тима за израду Стратегије и 
експертиза: Метологија израде стратегије. Инвеститор: Општина Панчево.  

       Урбанистички пројекти 

- Урбанистички пројекат и главни грађевински пројекат за уређење и изградњу 
парка Барутана. Наручилац: ЈКП Зеленило Панчево. Обрађивач: Архетип доо. 
Оговорни пројектант: Родић, С. диа. Коаутор урбанистичког решења са Родић, С., 
Станоијевић, Н., Рашковић, Љ., Манић, Д. У процесу реализације.  

- Идејни урбанистички пројекат апартмана и голф терена на Иригу. Инвеститор 
Alfaquatro из Београда. Руководилац ауторског тима и коаутор са Митровић, О., 
Илић, Н., Чарапина, И., Станковић, Л. Нереализовано. 

       Архитектонски пројекти 

- Главни грађевински пројекат  наткривања зелене пијаце у Панчеву. Наручилац: ЈКП 
Зеленило Панчево. Обрађивач: Архетип доо. Одговорни пројектант: Родић, С. диа. 
Коаутор идејног архитектонског и урбанистичког решења са Родић, С., Ненадовић, 
С., Љ. Рашковић.  (3,760 м2).  Нереализовано. 

- Идејни архитектонски пројекат пословног објекта "Геовизија" у ул. Др 
Касапиновића у Панчеву. Наручилац: "Геовизија". Коаутор идејног архитектонског 
решења са Родић, С. (139 м2). У процесу израде пројектне документације. 

- Главни грађевински пројекат пословно - стамбеног објекта П+3 у ул. Светозара 
Милетића у Панчеву. Наручилац: приватни инвеститор. Обрађивач: Архетип, доо. 
Одговорни пројектант: Родић, С. диа. Коаутор идејног архитектонског решења са 
Родић, С., Љ. Рашковић. (620м2). Нереализовано. 
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- Главни грађевински пројекат пословног објекта "Финнет" у ул Спољностарчевачка у 
Панчеву. Наручила: Финнет, доо. . Обрађивач: Архетип, доо. Одговорни пројектант: 
Родић, С. диа. Коаутор идејног архитектонског решења са Родић, С., Љ. Рашковић.  
(284 м2). Реализовано. 

- Идејни урбанистичко-архитектонски пројекат за спортско-пословни комплекс 
„Приобаље“- Панчево. Наручилац: приватни инвеститор.  Коаутор урбанистичког 
решења са Родић, С. (3.800м2). Нереализовано. 

- Извођачки пројекат ентеријера и главни грађевински пројекат ентеријера Хале 2 
„Београдски сајам“: ТВ, радио и пресс центар. Наручилац: Београдски сајам. 
Обрађивач: Архетип, доо. Коаутор идејног архитектоснког решења са Родић, 
С.(2126м2). Нееализовано. 

- Две куће на Копаонику. Наручилац: приватни инвеститор. Обрађивач: Архетип, 
доо. Коаутор идејног архитектонског решења са Родић, С., Гарић, Р.  (2*126м2). 
2006. Реализовано 

- Идејни пројекат стамбено пословног објекта у ул Максима Горког, Панчево. 
Наручилац: приватни инвеститор. Обрађивач: Архетип, доо. Коаутор идејног 
архитектонског решења са Родић, С.,  Гарић, Р.  (1430м2). 2006. Нереализовано.  

      Урбанистичко-архитектонски конкурси 

- Конкурс за урбанистичко-архитектонско решење Трга републике са Рибљом 
пијацом у Новом Саду, 2009. Члан ауторског тима  са С. Родић, Р. Гарић. 

- 8. Бијенале у Кракову: Open spaces at the Threshold of the 21 Century - Surrondings of 
the Krakow Blonia, 2000. Члан ауторског тима  са др Ваништа Лазаревић Евом, мр. 
Ђукић Александром, Марковић Иваном, Марловић Срђаном  

- Конкурс за урбанистичко решење централне зоне Пећи и урбанистичко - 
архитектонско решеwе железничког трга у Пећи, 1997. Члан ауторског тима  са 
Родић Стевом, Теофиловић Наташом, Хрубик Весном, Лашић Наталијом, Митровић 
Мирјаном 

- Конкурс за урбанистичко-архитектонско решење центра Бадовинаца, 1999. Члан 
ауторског тима  са са Родић , С. 

- Конкурс за урбанистичко - архитектонско решење центра Аранђеловца. 1991. Члан 
ауторског тима  са Родић , С.  

- Конкурс за урбанистичко - архитектонско решење четврти Јакуба Кубуровића у 
Земуну,  1989. Члан ауторског тима  са Дрндарски А., Родић С., Маличевић М. , 
Петовар К., Михаqевић Г.., Врачаревић Р.  
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   Учешће на изложбама 

- XIX Међународни салон урбанизма, Шабац, 2010. Коаутор- излагач . 

- XV салон урбанизма, Нови сад, 2007. 2006.- 15. међународни Урбанистички салон 
Нови Сад, изложени радови: Просторни план Општине Сурдулица. Коаутор- 
излагач . 

- XIII салон урбанизма, Ниш, 2004. Коаутор- излагач . 

- АУПА 2005. Савремена галерија за културу, Панчево. Десет година после - 
селекција најбољих радова. Селектор Драган Живковић. Изложена два пројекта. 
Коаутор - излагач. 

- Young Planners' posters exibition,  Isocarp, 2001. Koautor- izlagač . 

- 37th Isocarp Congres, 2001. Izložba postera: Civic networks: Yugoslav cities. Autor-
izlagač. 

- 8TH International Biennial of Architecture: "Open spaces at the Threshold of the 21 
Century - Surroundings of the Krakow Blonia". Krakow, Poland, 2000. Коаутор- излагач . 

- IX салон урбанизма, Ниш. 2000. Коаутор- излагач . 

- Галерија СКЦ у Београду, 1997. ВОИД - празни простори града. Коаутор- излагач . 

- VI салон урбанизма,  Ниш. 1997. Коаутор- излагач . 

- АУПА  1997. Савремена галерија за културу, Панчево. 1997. Коаутор- излагач . 

- АУПА 1996.  Савремена галерија за културу, Панчево. 1996. Коаутор- излагач . 

- V салон урбанизма,  Ниш. 1996. Коаутор- излагач . 

- Урбана рециклажа - Комуникације 1996. ЦЕП, Модерна гаража у Београду. 1996. 
Коаутор- излагач. 

       Стручна усавршавања, учешћа на радионицама и округлим столовима 

- Програм обуке: Participatory practices in planning and decision making process training 
of facilitators. У  организацији УН Хабитат СИРП (Програм становања и трајна 
интеграција избеглица) и спроведено од стране Фондације партнера за локални 
развој. Гроцка, Србија и Црна Гора, 29 октобар – 4.новембар 2005. Програм је 
финансиран од стране италијанске владе. Полазник курса. 

- Програм обуке: Conflict management basic skills, communication and negotiation, 
training of trainers program.  . У  организацији УН Хабитат СИРП (Програм становања 
и трајна интеграција избеглица) и спроведено од стране Фондације партнера за 
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локални развој. Гроцка, Србија и Црна Гора, Сремски Карловци, Србија и Црна 
Гора, 25 септембар – 1.октобар 2005. Програм је финансиран од стране италијанске 
владе. Полазник курса. 

- Округли сто и радионица "Интерсекторска сарадња" у оквиру пројекта Грађанске 
иницијативе за одрживи развој. 15-16. август 2013. Крушевац. Учесник и 
модератор.  

- Округли сто: Стратегија просторног развоја Републике Србије, 14. април 2009, АФ 
Београд. Учесник 

- Округли сто: Просторни, еколошки, енергетски и друштвени аспекти развоја 
насеља и климатске промене, 20.12.2012. АФ Београд. Учесник. 

- Радионица: Престоница Београд, у оквиру ТЕМПУС пројекта, Архитектонски 
факултет, Београд и Берлаге Институте, Роттердам. У Ротердаму 9‐26 јун. 2006. 
Учесник. 

- Радионица: Престоница Београд, у оквиру ТЕМПУС пројекта, Архитектонски 
факултет, Београд и Берлаге Институте, Роттердам. У Љубљани март 2006. Учесник. 

- SEENET workshop:  Plovdiv, Bulgaria, 26-28 november 2005. Regional workshop of STS 
researchers in South-Eastern Europe, focused on methodology, approaches and 
teaching STS. Izlaganje: Milovanovic, D. : STS and Urban Development: Improving Public 
Participation. Учесник. 

- SEENET workshop:  Graz, Austria. 25-27 Jul 2005. First meeting of STS researchers in 
South-Eastern Europe. Учесник. 

- ISoCaRP - Young Planners Workshop 2001: "Scenario Exercise: The Future Knowledge 
Park Twente", Enschede, The Netherlands, 2001. Учесник. 

      Награде и признања 

- I награда 19. Салона урбанизма у категорији "Публикације" за књигу: Бајић 
Брковић, М. (ур)(2010): Креативне стратегије за одрживи развој градова у Србији, 
Архитектоснки факултет Универзитета у Београду. Аутор поглавља. 

- I награда 15. међународног Салона Урбанизма у Новом Саду, 2007.  у  категорији 
Просторни планови за Просторни план Општине Сурдулица. Коаутор. 

- Награда Универзитета за најбољи стручни и научно-истраживачки рад студената: 
Конгрес студената архитектуре еxYу: Урбана Рециклажа, за школску 2005/2006. 
годину. Ментор радионице и организатор скупа са групом студената. 

- Награда ИАУСа за најбољи магистарски рад у школској 2004/2005. години на 
Архитектонском факултету. Аутор. 
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- Селекција најбољих радова - 10 година АУПЕ. 2005. Селектор Драган Живковић. 
Одабрана два рада (укупно 21 рад). Коаутор. 

- III награда 13. Урбанистичкоги салона у Нишу, 2004. Рад "Урбанистички пројекат 
апартмана и голф терена на Иригу" у категорији "Урбанистички пројекти". 
Руководилац  тима и коаутор. 

- II награда 9. Урбанистички салон у Нишу, 2000.  Рад "Open spaces at the Threshold of 
the 21 Century - Surrondings of the Krakow Blonia" у категорији "Конкурси". Члан 
ауторског тима. 

- III награда - Конкурс за урбанистичко решење централног подручја и урбанистичко 
- архитектонско решеwе железничког трга у Пећи. 1997. Руководилац  тима и 
коаутор. 

- II признање - Архитектура и урбанизам Панчева, АУПА  1997, Испитивање 
морфолошких, комуникационих и перцептивних карактеристика централног 
градског блока Панчева и урбанистичко решеwе одабраног блока.  Члан ауторског 
тима. 

- II награда – 6. Урбанистички салон у Нишу, 1997. Рад "Преиспитивање процеса и 
могућности трансформације постојећих физичких структура на примеру Београда" 
у категорији "Урбани амбијенти градова Србије".  Члан ауторског тима. 

- III награда - Конкурс за урбанистичко - архитектонско решење четврти Јакуба 
Кубуровића у Земуну. 1989. Члан ауторског тима. 

 

МИШЉЕЊЕ О КАНДИДАТУ  

На основу увида у резултате педагошког, научно-истраживачког и уметничког рада, 
Комисија процењује да је кандидат др Данијела Миловановић Родић, дипломирани 
инжењер архитектуре, својим радом показала велику стручност, умеће и преданост у 
педагошком раду, као и значајан научни допринос радећи у области урбанизма и 
просторног планирања. Посебна пажња истраживања кандидата усмерена је ка 
различитим аспектима управљања развојем града, нарочито  истраживању 
колаборативног планирања, различитих аспеката учешћа јавности у урбанистичком 
планирању, могућности примене ИКТ алата у функцији њеног унапређења, као и 
развоју града у контексту убрзаног и интензивног развоја ИКТ-а. Последњих година је 
истраживачки фокус кандидата на едукацији социјално одговорних и ангажованих 
архитеката-урбаниста. 

Рад и одбрањена магистарска теза,  као и израда и одбрана докторске тезе показује  
склоност кандидата ка научном и  истраживачком раду.  
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Др Данијела Миловановић Родић објавила је низ радова. Комисија истиче следеће 
публиковане научне референце кандидата: 

- пет радова у међународним монографијама 

- шест радова у монографијама националног значаја 

- један рад у научном часопису међународног значаја 

- један рад у научном часопису националног значаја 

- тринаест радова у зборницима са међународних стручних скупова 

- дванаест радова у зборницима са националних међународних скупова  

Од 2005. године кандидат активно учествује у извођењу наставе на већини предмета 
Департмана за урбанизам. У непосредном раду са студентима, кандидат је испољила 
све врлине пажљивог и стрпљивог, добро обавештеног и истрајног педагога, омиљеног 
међу студентима и способног да их подстакне на креативни рад. Према студентској 
евалуацији, односно анкети, кандидат Данијела Миловановић Родић заслужује оцену 
4,87, од максималних 5. 

Кандидаткиња је имала више јавних предавања у оквиру наставе Департмана за 
урбанизам,на предметима на којима је учествовала. Предавања су била успешна и 
позитивно оцењена од предметних наставника као и од студената. 

Др Данијела Миловановић Родић учествовала је на више научно-истраживачких 
пројеката (три национална научно-истраживачка пројекта, као и више међународних 
студија и пројеката), на изради урбанистичких планова, пројеката и студија. 

 

2. Др Милица Милојевић, дипл.инж.арх. 

БИОГРАФИЈА КАНДИДАТА 

Образовање  

Кандидат Милица Милојевић, дипл. инж. арх. рођена је 25. јануара 1976. године у 
Београду, где је завршила основну школу и гимназију.  

Основне студије: 

1995 – 2001 Универзитет у Београду - Архитектонски факултет  

Одслушала и положила све испите. Дипломирала 29. јуна 2001. године, под 
менторством проф. др Милана Ракочевића и проф. др Наде Лазаревић Бајец. 

2001 – 2002 Алтернативне академске образовне мреже 
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Похађала студије културе и рода под менторством проф. др Сташе Бабић. 

Магистарске студије: 

2003 – 2005 Универзитет у Београду - Архитектонски факултет  

 Одслушала и положила све испите на мастер студијама Урбанистичко планирање,  
дизајн и менаджмент, у трајању од четири семестра 

Докторске студије: 

2005 – 2008 Универзитет у Београду - Архитектонски факултет  

Одслушала и положила све испите. Докторску тезу са темом: „План суседства-норме 
просторне и друштвене дистанцираности“ одбранила је у мају 2013. године, под 
менторством Проф. др Владана Ђокића и стекла звање доктора техничких наука из 
области архитектуре и урбанзма. 

   Стручне обуке 

2006 Tempus пројекат: Престоница Београд, Архитектонски факултет, Београд и 
Berlage Institute, Rotterdam 

2006  Тренинг: Управљање конфликтом и унапређеној комуникацији, у 
организацији UN-HABITAT реализација FPLD, сертификован тренер 

 Тренинг: Партиципативно планирање и анализа стејкхолдера, у 
организацији UN-HABITAT реализација FPLD, сертификован тренер 

 

     Професионална пракса 

- 2010-2013 Асистент за ужу научну, односно уметничку област Урбанизам и 
просторно планирање на Департману за урбанизам Универзитета у Београду, 
Архитектонског факултета. 

- 2007-2010 Асистент приправник за ужу научну, односно уметничку област 
Урбанизам и просторно планирање на Департману за урбанизам Универзитета у 
Београду, Архитектонског факултета. 

- 2003-2007 Асистент приправник за ужу научну, односно уметничку област 
Урбанизам и просторно планирање на Катедри за урбанизам и просторно 
планирање Универзитета у Београду, Архитектонског факултета. 

- 2002-2003 Енергопројект индустрија а.д. 

- 2001-2002 Сарадник на пројектима, ЕВЛА Инжењеринг 
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    Ваннаставне активности на Архитектонском факултету 

- 2013 Serbian Architectural Journal - праћење и извршење уговорних обавеза у вези 
са уговором за набавку-штампање часописа SAJ  

- 2013 Комисија за пријемни испит Архитектонског факултета - координатор 
подкомисије за припрему пријемног испита 

- 2005-2012 Комисија за пријемни испит Архитектонског факултета - члан комисије 
за тест  

- 2004-2007 Секретар Катедре за урбанизам и просторно планирање  

- 2005 - до данас Издавачка делатност - ангажовање у графичком приређивању и 
дизајну монографија и публикација Универзитета у Београду, Архитектонског 
факултета (10 монографија, 2 зборника, 3 публикације) 

Професионални ангажман у удружењима 

- 2010 Центар за етику, право и примењену филозофију (CELAP) – сарадник 

- 2009 Центар за образовне политике - члан надзорног одбора  

- 2007 ФОРУМ Часопис Савеза архитеката Србије и Друштва архитеката  

Београда - Члан редакције / уредник рубрике Град   

РАД У НАСТАВИ 

- 2006 - до сада  Универзитет у Београду, Архитектонски факултет, Департман за  
урбанизам:  основне студије: Грађена средина, Урбана структура, Студио пројекат 3          
мастер студије архитектуре: М.4.1 Студио пројекат  

- 2009 – до сада Универзитет у Београду, Грађевински факултет, одсек Путеви, 
железнице и аеродроми, предмет: Основи урбанизма (проф. др Владан Ђокић) 

- 2008-2012  Универзитет у Београду, Архитектонски факултет, Департман за 
урбанизам, Специјалистичке студије: Урбана обнова - градови у новом миленијуму, 
изборни студио Елементи: тргови у контексту обнове (проф. др Владан Ђокић) 

- 2003-2005  Универзитет у Београду, Архитектонском факултету, Катедра за 
урбанизам и просторно планирање: Урбана средина и урбанизација, Урбана 
структура и зонирање, Урбанистичка техника и композиција, Урбане функције. 

- 2001-2003 Сарадник у настави на предметима: Урбана структура и зонирање, 
Урбане функције, урбанистичка техника и композиција. 

- 1998-2001  Студент демонстратор у на предметима: Урбана структура и зонирање, 
Урбане функције, Урбанистичка техника и композиција. 
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Предавања по позиву 

- 2009 Докторске студије, Универзитет у Београду, Архитектонски факултет, предмет: 
Методологија научног истраживања у урбанистичком планирању, Професор др 
Наде Лазаревић Бајец  

- 2009 Докторске студије, Универзитет у Београду, Архитектонски факултет, предмет: 
Теорија и пракса урбанизма у Србији, Професор др. Владана Ђокића 

- 2013 Основне студије Архитектуре, Универзитет у Београду, Архитектонски 
факултет, предмет: Урбана обнова и градови у Србији;  
Професор др. Владана Ђокића 

- 2012 Основне студије Архитектуре, Универзитет у Београду, Архитектонски 
факултет, предмет: студио пројекат SP3  наставник: Доц. Јелене Живковић 

- 2012 Основне студије Архитектуре, Универзитет у Београду, Архитектонски 
факултет, предмет: After Geometry: Technology and Ecology in Architecture,  
Module: Seminar M6.2 2012/13; наставник: Доц. Ђорђе Стојановић 

- 2011 Основне студије Архитектуре, Универзитет у Београду, Архитектонски 
факултет, предмет: Убана структура  
Професор др Наде Лазаревић Бајец; 

- 2005-2011 Основне академске студије археологије, Одељење за Археологију, 
Универзитет у Београду, Филозофски факултет. Предмет: Настанак и развој полиса. 
Професор др Сташа Бабић. 

 
      Студентске радионице 
 

- 2013  "Interdisciplinarno istraživanje i urbani artefakt", Никшић, Црна Гора  
- 2013 "RIBA Polyport International Workshop", Belgrade (8-12 фебруар) 
- 2012  "Ecocity Šavnik - Aktiviranje potencijala mjesta i ekourbani izazovi", Шавник, 

Црна Гора (1-5 октобар) 
- 2012  "International Workshop on  Mass Housing Estates",   Barcelona (13-23 јуни) 
- 2012  Gradska biblioteka u Helsinkiju, Хелсинки, Финска ( 9-14 фебруар) 
- 2011  "Ekološki placemaking - Plav", Плав, Црна Гора (03-07 октобар)  
- 2011 Јавни простори у суседству, Видиковачки венац, Београд (24. децембар) 
- 2010  "Razvoj brownfield lokacija na Cetinju", Цетиње, Црна Гора (1-7 октобар) 
- 2010  "Kruunuvuorenranta – стамбени дистрикт на води“ Хелсинки,  
- 2009  "Kulturni predio Boke Kotorske", Муо, Црна Гора (28. септембар - 2. октобар) 
- 2008   "Тр(а)г Медитерана", Будва, Црна Гора (1-5 октобар) 
- 2007  "Заштита и развој - један концепт?" Скадарско језеро, Црна  
- 2006   Студентска архитектонска радионица: Институт Др Симо Милошевић, Игало, 

Црна Гора (22-29 октобар)  
- 2006 Архитектонски факултет, Београд и Berlage Institute, Rotterdam (ТЕМПУС 

пројекат), радионица: Ротердам (9‐26 јун) 
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   Изложбе (излагање ауторског и менторског рада) 
 

- 2013  "RIBA Polyport International Workshop", University of Belgrade, Faculty of 
Architecture (Mentors: Prof. Vladan Đokić, PhD, Prof.  Zoran Lazović; Teaching Assistant: 
Milica Milojević, PhD Candidate; Assistantс: Nataša Janković, M.Arch, PhD studen, Ana 
Savić, M.Arch (12. фебруар) 

- 2013  "Ecocity Šavnik - Aktiviranje potencijala mjesta i ekourbani izazovi", Подгорица, 
Црна Гора (студенти М.4.1 студио проф. др Владан Ђокић, асс. Милица Милојевић) 

- 2013  35. Салон архитектуре, категорија: експеримент и истраживање  
Јавни простори у суседству: Саморазградиве трајно удобне структуре (фаза II), 
ауторски тим: Милојевић, М., Раковић, А., Пешић, М., Пејановић, М., Миловановић, 
Ђ., Јанковић, Н., Голић, М., Савић, А. 

- 2012 "Retrospective Works of Professors and Associates Faculty of Architecture and 
Civil Engineering Faculty of Architecture and Civil Engineering", Czech Technical 
University Prague Faculty of Civil Engeneering (учесник са ауторским пројектом: 
Slatina Spa Resort Complex, ауторски тим: Ђокић, В., Лазовић, З., Милојевић, М., 
Панић, В.) 

- 2012 "Retrospective Works of Professors and Associates Faculty of Architecture and 
Civil Engineering Faculty of Architecture and Civil Engineering", Carinthia University of 
Applied Sciences, Spital, Austria (учесник са ауторским пројектом: Slatina resort, 
ауторски тим: Ђокић, В., Лазовић, З., Милојевић, М., Панић, В.) 

- 2012 "Ekološki placemaking - Plav", Плав, Црна Гора (изложба студентских радова 
М.4.1 студио проф. др Владан Ђокић, асс. Милица Милојевић) 

- 2012 34. Салон архитектуре, категорија: експеримент и истраживање 
ауторски тим: Милојевић, М., Раковић, А., Пешић, М., Пејановић, М., Миловановић, 
Ђ., Јанковић, Н., Голић, М., Савић, А. 

- 2011 "Updating Mass Housing Estates/Actualització de polígons residencials II 
EcoRehab" (students: Ricardo, R. L., Telecka, K., Janković, N., Oh Nam-Taek; tutor: 
Milojevic, M.), Barcelona (23. јуни) 

- 2012 "Razvoj brownfield lokacija na Cetinju", Цетиње, Црна Гора (изложба 
студентских радова М.4.1 студио проф. др Владан Ђокић, асс. Милица 
Милојевић)(1.јуни) 

- 2012 Изложба три генерације студентских радова студија проф. Владана Ђокића 
„Градови и тргови Медитерана”, Кула Небојша, Београд (коаутор са проф. Бранком 
Павићем). 

- 2012 33. Салон архитектуре, категорија: реализовано архитектонско дело 
Бањски комплекс Слатина, (ауторски тим: Ђокић, В., Лазовић, З., Милојевић, М., 
Панић, В.) 

- 2010 Kruunuvuorenranta, Exhibition space Laituri, Helsinki (изложба дипломских 
пројеката и промоција публикације аутора Ђокић, В. и Милојевић, М.) 

- 2010 "Kulturni predio Boka Kotorska", Подгорица, Црна Гора (изложба студентских 
радова М.4.1 студио проф. др Владан Ђокић, асс. Милица Милојевић) (мај) 
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- 2009  "Тr(а)g Мediterana - Slovenska plaža", Будва, Црна Гора (изложба студентских 
радова М.4.1 студио проф. др Владан Ђокић, асс. Милица Милојевић) (новембар)  

- 2009  31. Салон архитектуре, категорија: конкурсни пројекти 
EUROPAN 9 (Opatija, Croatia), ауторски тим: Милојевић, М., Атанацковић, С. 

- 2009  31. Салон архитектуре, категорији: урбанистички пројекти 
Бањски комплекс Слатина, ауторски тим: Ђокић, В., Лазовић, З., Милојевић, М., 
Панић, В. 

- 2008 "Zaštita i razvoj - jedan koncept? " Skadarsko jezero, Crna Gora (изложба 
студентских радова М.4.1 студио проф. др Владан Ђокић, асс. Милица Милојевић)  

- 2003 XII Салон урбанизма у Нишу, категорија: Истраживања, студије Ка 
просторној артикулацији – истраживање случаја, ауторски тим: Маруна, М., 
Милојевић, М., Ђукић, А., Поповић, Б. 

 
    НАУЧНИ РАД  

Докторска теза: „План суседства - норме просторне и друштвене дистанцираности”, 
одбрањена 31. маја 2013. године на Универзитету у Београду, Архитектонском 
факултету, ментор: Проф. др Владан Ђокић 

      НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД 

       Радови у часописима  

- Milojević, M. i Petrović, M., Rekonceptualizacija susedstva kao planiabilne jedinice – 
socioprostorni aspekti poželjne prostorne i društvene distanciranosti, Sociologija i 
prostor (прихваћено за објављивање), 2014. 

 
      Радови у часописима  

- Milica Milojević, "Re-Conceptualisation of the Idea of Neighborhood in Post-socialist 
Belgrade", Serbian Architectural Journal, No. 1, University of Belgrade, Faculty of 
Architecture, 2009. pp. 45-64. 

- Milojević, Milica. "Gladni i CITY", Forum (Beograd), br 52. 2007, str. 74-76. 

      Радови објављени у зборницима  

- Vladan Đokić, Milica Milojević (ed.) Kruna-planina-obala, Kruunuvuorenranta, Crown-
Mountain-Shore, Univerzitet u Beogradu Arhitektonski fakultet, 2010. 

- Vladan Đokić, Milica Milojević (ur.) Gradovi i trgovi Mediterana, Univerzitet u Beogradu 
Arhitektonski fakultet, 2011. 

- Vladan Đokić, Milica Milojević (ur.) Tragovi glečera, Univerzitet u Beogradu 
Arhitektonski fakultet, 2013. 

- Vladan Đokić, Milica Milojević (ur.) TÖÖLÖNLAHTI - Gradska biblioteka u Helsinkiju, 
Univerzitet u Beogradu Arhitektonski fakultet, 2013. 
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      Поглавља у монографијама од међународног  
 

- Milojević, Milica. „PosRedovanje prestonosti", u: Vladimir A. Milić i Vladan Đokić, ur., 
Beograd prestonica. Beograd: Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu, Berlage 
Institute, Rotterdam, Fakultät für Architectur der RWTH Aachen, 2006. str. 244-261. 

- Milojevic, M. "After the Project: Collective Living Patterns in Post-socialist Belgrade", in: 
A. Sotoca (ed.) After the Project. Updating Mass Housing Estates/Actualització de 
polígons residencials II EcoRehab. Iniciativa Digital Politècnica (UPC), Barcelona, 2012. pp 
54-65 

- Milojević, Milica. „Kuća za suverena – procedure prilaza", u: Petar Bojanić, ur., Politike 
tajne. Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 2007. str. 231-251. 

- Vladan Đokić, Milica Milojević, „Mogućnosti transformacije neposrednog okruženja 
stambenog sklopa u skladu sa principima strategije o blizini izvora na primeru 
novobeogradskog Bloka 62", Uticaj klimatskih promena na planiranje i projektovanje, 
Univerzitet u Beogradu, Arhitektonski fakultet, 2011, pp.186-207. 

- Interview with Zoran Lazović in: Djokic, V. & Bojanic, P. (ed.) AoD Interviews Architecture 
of Deconstruction, The Specter of Jacques Derrida, Belgrade, 2013. pp 108-119 

 
       Радови објављени на  међународним конференцијама  
 

- Milojević, М. "What are applicable knowledge and expected skills in conditions of 
general distrust in the idea of communion?", Unequal Places: Planning and Territorial 
Cohesion, The UK-Ireland Planning Research Conference, p.82, School of Architecture, 
Planning and Landscape, Newcastle University, 2009. 
http://www.rtpi.org.uk/download/6112/Unequal-Places-Abstract-Book.pdf 

- Milojević, М. "Re-Conceptualisation of the Idea of Neighborhood in Post-socialist Cities", 
The UK-Ireland Planning Research Conference, Unequal Places - Planning and Territorial 
Cohesion, Session 2: Urban and Rural Regeneration, pp. 177-183, School of Architecture, 
Planning and Landscape, Newcastle University, 2009, 
http://www.rtpi.org.uk/download/6112/Unequal-Places-Abstract-Book.pdf 

      Редакција стручних публикација  

- Василахе, Ана и Рата, Никол (ур.) Шта је конфликт? [приређивачи верзије на 
српском језику: Марија Маруна и Милица Милојевић] УН‐ХАБИТАТ "СИРП" 
Програм становања и трајне интеграције избеглица у Србији, Београд, 2006. 

- Никол, Рата (ур.) Шта је фасилитација? [приређивачи верзије на српском језику: 
Марија Маруна и Милица Милојевић] УН‐ХАБИТАТ "СИРП" Програм становања и 
трајне интеграције избеглица у Србији, Београд, 2006. 

- Aна Василахе (ур.) Шта је међуљидска комуникација? [приређивачи верзије на 
српском језику: Марија Маруна и Милица Милојевић] УН‐ХАБИТАТ "СИРП" 
Програм становања и трајне интеграције избеглица у Србији, Београд, 2006. 
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- Никол, Рата (ур.) Шта је преговарање? [приређивачи верзије на српском језику: 
Марија Маруна и Милица Милојевић] УН‐ХАБИТАТ "СИРП" Програм становања и 
трајне интеграције избеглица у Србији, Београд, 2006. 

- Рата, Никол и Василахе, Ана (ур.)Шта је медијација? [приређивачи верзије на 
српском језику: Марија Маруна и Милица Милојевић] УН‐ХАБИТАТ "СИРП" 
Програм становања и трајне интеграције избеглица у Србији, Београд, 2006. 

- Василахе, Ана и Рата, Никол (ур.) Шта је партиципативно планирање? 
[приређивачи верзије на српском језику: Марија Маруна и Милица Милојевић] 
УН‐ХАБИТАТ "СИРП" Програм становања и трајне интеграције избеглица у Србији, 
Београд, 2006. 

- Василахе, Ана и Рата, Никол (ур.) Шта је одлучивање? [приређивачи верзије на 
српском језику: Марија Маруна и Милица Милојевић] УН‐ХАБИТАТ "СИРП" 
Програм становања и трајне интеграције избеглица у Србији, Београд, 2006. 
 

     УЧЕШЋЕ У НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИМ ПРОЈЕКТИМА 

-  2011-2014 Министарство просвете и науке Републике Србије, програм 
Интегралних и интердисциплинарних истраживања, циклус пројеката 2011-14, 
пројекат „Утицај климатских промена на планирање урбаног и руралног развоја у 
циљу очувања животне средине у оквиру пројекта „Истраживање климатских 
промена и њиховог утицаја на животну средину: праћење утицаја, адаптација и 
ублажавање“. 

СТРУЧНИ РАД 

     Међународна сарадња 

- 2013-2016 European Cooperation In Science And Technology - COST, Тransport and 
Urban Development, Action TU1201 “Urban Allotment Gardens in European Cities - 
Future, Challenges and Lessons Learned". 

- 2005-2006 Tempus JER 17038-202: program reforme nastave Arhitektonskog 
fakulteta Univerziteta u Beogradu 

    Истраживачки пројекти 

- 2011-2012 Министарство културе Републике Србије, пројекат „Јавни простори у 
суседству“,  Центар за етику, право и примењену филозофију - CELAP 
(руководиоци: Милојевић, М. и Ђокић, В.) 

   Конференције 

- 2009  Unequal Places: Planning and Territorial Cohesion, The UK-Ireland Planning 
Research Conference, p.82, School of Architecture, Planning and Landscape, Newcastle 
University  

- 2011 The 4th Knowledge Cities World Summit, Israel (prhvaćen rad Đokić, V., 
Milojevic, M. "Water Sensitive Urban Design and Re-conceptualization of the Idea of 
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Leisure Time in Neighborhood", The 4th Knowledge Cities World Summit, Israel, 2011, 
konferencija nije održana) 

    Стручни скупови 

- 2013 "Urban Allotment Gardens in Europe" Working Group 2: Sociology, 
Dortmund/Germany (7 – 9 март).  

    Усвојени урбанистички планови и пројекти 

- 2011 Пројекат бањског комплекса Слатина, Република Српска, ауторски тим: Ђокић, 
В., Лазовић, З., Милојевић, М., Панић, В. 

- 2010 План детаљне регулације за део индустријске целине ад „21. Мај", градска 
општина раковица – концепт , руководилац: Ђокић, В., Милојевић, М. 

- 2008 Програм за израду плана општег уређења Власинског језера са приобаљем 

- Ђокић, В. – руководилац, Милојевић М. – члан експертског тима (сектор: физичка 
структура, намена површина) 

- 2008 Програм за израду плана генералне регулације Власина РидЂокић, В. – 
руководилац, Милојевић М. – члан експертског тима (сектор: физичка структура, 
намена површина) 

- 2008 Програм за узраду плана генералне регулације Власина Стојковићева 
Ђокић, В. – руководилац, Милојевић М. – члан експертског тима (сектор: физичка 
структура, намена површина) 

- 2008 Програм за узраду плана генералне регулације Власина округлица Ђокић, В. 
– руководилац, Милојевић М. – члан експертског тима (сектор: физичка структура, 
намена површина 

Конкурси 

- 2009 EUROPAN 9 (Opatija, Croatia), Архитектонско урбанистичко решење трга 
Владимира Гортана - Слатина, Опатија, Хрватска, Ауторски тим: Милојевић, М., 
Атанацковић, С.,  

- 2004  Идејно архитектонско урбанистичко решење блока 20, Нови Београд, Аутор: 
Бранислав Митровић, Коаутор: Вања Милетић и Ирена Дурмишевић, I награда (у 
тиму сарадника - Милојевић, М.) 

- 2003  Идејно архитектонско урбанистичко решење речне обале и новог трга у 
Ваљеву, Аутор: Бранислав Митровић, Коаутор: Наташа Ђурић  III NAGRADA (у тиму 
сарадника - Милојевић, М.) 
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- 2003  Идејно урбанистичко‐ архитектонско решење трга у Ариљу, Аутори: Маруна, 
М., Милојевић, М., Ђукић, А., Поповић, Б., сарадник: Дурмишевић, И. 

- 2002 Идејно архитектонско урбанистичко решење Гимназије у Краљеву, Ауторски 
тим:   Мајхснер, М., Милојевић, М., Дутмишевић, И., сарадници: 
Дурутовић, Н. и Бркљач, В.   

 

МИШЉЕЊЕ О КАНДИДАТУ  

На основу увида у резултате педагошког, научно-истраживачког и уметничког рада, 
Комисија процењује да је кандидат др Милица Милојевић, дипломирани инжењер 
архитектуре, својим радом показала велику стручност, умеће и преданост у 
педагошком раду, као и значајан научни допринос радећи у области урбанизма и 
просторног планирања. Милица Милојевић, својим начним и уметничким радом, 
постиже велики допринос у областима едукације, трансдисциплинарних 
истраживања, урбанистичког планирања и пројектовања, као и графичког дизајна.  

Рад на докторској тези показао је склоност кандидата ка научно – истраживачком 
раду. Др Милица Милојевић објавила је низ радова.  Комисија истиче следеће 
публиковане научне референце кандидата: 

- један рад у међународном часопису 

- два рада у часописима од националног значаја 

- четири рада објављена у зборницима 

- два поглавља у монографијама од међународног значаја 

- три поглавља у монографијама од националног значаја 

- два рада на међународним конференцијама 

Кандидат др Милица Милојевић је смисао за рад са студентима потврдила кроз низ 
осмишљених радионица и припрема изложби и публикација студентских радова. На 
овај начин кандидат продубљује сарадњу са студентима и чини да резултати рада 
студената и принципи едукације буду изложени широј јавности. Однос према настави 
и студентима показују и резултати студентске анкете на којој је освојила просечну 
оцену од 4, 81 од максималних 5. Поред учествовања у редовној настави на 
Архитектонском факултету у Београду, на Департману за урбанизам, у оквиру 
ваннаставних активности, од 2005.године ради на графичком приређивању и дизајну 
монографија и публикација Архитектонског факултета (10 монографија, 2 зборника и 3 
публикације). Члан је редакције и уредник рубрике Град у часопису „Форум“, 
сарадник у Центру за етику, право и примењену филозофију и члан надзорног одбора 
центра за образовне политике. Учешће на великом броју, како националних, тако и 
међународних радионица и изложби веома је допинело њеном стручном 
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усавршавању. Кандидаткиња је имала више јавних предавања у оквиру наставе 
Департмана за урбанизам,на предметима на којима је учествовала. Предавања су 
била успешна и позитивно оцењена од предметних наставника као и од студената.Од 
2011. године учествује у научно-истраживачком пројекту Министарства просвете и 
науке Републике Србије и на истраживачком пројекту Министарства за културу. Рад у 
настави на Архитектонском факултету унапређује кроз учешће на међународним 
радионицама. 

 

3.Др Владимир Михајлов, дипл.инж.арх. 

БИОГРАФИЈА КАНДИДАТА 

Образовање 

Владимир Михајлов, дипл.инж.арх. рођен је 09.09.1976. године у Зрењанину, где је 
завршио основу школу и гимназију. 

Основне студије: 
 
1995 – 2002 Универзитет у Београду - Архитектонски факултет  
 

      Дипломирао са просечном оценом 8,54 у току студија и радом под називом;    
„Реконструкција и ревитализација напуштене Рафинерије шпиритуса и алкохола у 
Зрењанину, Бригадира Ристића 17- 19  (ев.бр.7973)“ 

 
Магистарске студије: 

 
     2003 – 2007 Универзитет у Београду-  Архитектонски факултет  
 
     Одслушао и положио све испите на магистарским студијама, у трајању од четири  
     семестра са просечном оценом 9,60.Магистарски рад одбранио је 15.06.2007. године,   
     са темом:  „Планерски критеријуми и индикатори одрживости урбане рециклаже“,    
     под менторством проф. др Владимира А. Милића и проф. др Владана Ђокића  

(област: урбанистичко планирање, дизајн и менаджмент) и стекао звање магистра  
техничких наука из области архитектуре и урбанизма.  

 
Докторске студије: 
 
2007 – 2011 Универзитет у Београду - Архитектонски факултет 
  
Одслушао и положио све испите. Докторску тезу под називом „Место евалуације у 
процесу урбанистичког планирања“ одбранио је 20.07.2011. године, под менторством 
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Проф др Наде Лазаревић Бајец и стекао звање доктора наука из области архитектуре и 
урбанизма (основна област истраживања принципи и инструменти урбанистичког 
планирања).  

     Професионална пракса 

       2003-2005 ЦЕП, Центар за планирање урбаног развоја а.д., Београд: 

- Израда четири регулациона плана (као сарадник) 

- Израда четири урбанистичка пројекта 

- Идејни архитектонски пројекти стамбених објеката и продајно - дистрибутивног 
центра 

- Графички дизајн (плакати, wеб презентације и логои) 

       2003-2006 Министарство за науку и заштиту животне средине Републике Србије 

- Стипендиста – истраживач, Научни пројекат “Унапређење методско - моделских  

основа планирања, пројектовања и грађења на принципима одрживог развоја у 
Србији“ (НИП 1831) 

- Стипендиста – истраживач, Научни пројекат “Менаџмент урбане обнове и 
регенерације регија Србије” (НИП 6518) 

        2007-2008 Пројметал инжињеринг А.Д., Београд, део Верано Групе 

- Разрада идејних и главних пројеката (реконструкција фабрике трикотаже 
“Зеленгора“, Пројекат управне зграде Ветеринарског завода –(“Zekstra Group“), 

- Сарадник на Главном пројекту реконструкције градских вила у улици Милоша 
Савчића 4 и 6 на Дедињу 

- Сарадник на Идејном пројекту Тржног центра Трошарина 

- Сарадник на Главном пројекту адаптације и реконструкције робне куће Земун 

- Стратешка процена утицаја на животну средину израдње и експлоатације 
пословног објекта у блоку 23  

- Координација радова на реконструкцији делова Калемегданске тврђаве (пројекти    

осветљења Римског бунара, грејања и осветљења Мале барутане и Унутрашње  

Стамбол капије) 

- Припрема документације за дозволе у Секретаријатима Градске управе Београда   

- Анализа инвестиционих локација (могућности за изградњу, инфраструктура...)  
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       2005-2013  Архитектонски факултет-Универзитета у Београду, Департман за урбанизам 

- Сарадник на предмету СП3 (студио 2- руководилац студија проф др Милица Бајић 
Брковић) 

- Од 2008.године примљен у радни однос на АФ као асистент на предметима 
Грађена средина, Урбана структура, Увод у урб. планирање, СП3, СП4, Историја и 
теорија урбанизма, Радионица 2 (ментор на радионици АСК Љубљана 2010)  

- Истраживач сарадник на научном пројекту "Утицај климатских промена на 
планирање урбаног и руралног развоја” (НИП 43007) 

     Чланство у професионалним удружењима 

- ISOCARP од 2009. године  
(Положен стручни и државни испит из области урбанизма) 

 
РАД У НАСТАВИ 

       2005-2008   Универзитет у Београду - Архитектонски факултет  

- Сарадник на предмету СП3 (студио 2) 

2008-2013    Универзитет у Београду - Архитектонски факултет  

- Асистент на предметима: Грађена средина, Урбана структура, Увод у урбанистичко 
планирање, Студио пројекат 3-урбанизам, Студио пројекат 4, Историја и теорија 
урбанизма, Радионица 2. 

- Истраживач сарадник на научном пројекту: „Утицај климатских промена на 
планирање урбаног и руралног развоја“(НИП 43007). 

Предавања по позиву 

- Презентација доктората у ИАУС–у 2011. године, по позиву др Миодрага Вујошевића 
и др Јасне Петрић   

- Урбана структура, руководилац предмета проф др Нада Лазаревић Бајец, 2. година 
основних академских студија, АФ 

- Историја и теорија урбанизма, проф др Нада Лазаревић Бајец, 1. година мастер 
академских студија 

- Животна средина и архитектура, проф др Александра Ступар, 1. година мастер 
академских студија 
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НАУЧНИ РАД  

- Магистарска теза : "Планерски критеријуми и индикакори одрживости урбане 
рециклаже", одбрањена на Архитектонском факултету у јуну 2007. године.  

- Докторска теза са темом: "Место евалуације у процесу урбанистичког планирања" 
одбрањена 20.07.2011.године  на Архитектонском факултету – ментор Проф др 
Нада Лазаревић Бајец 

 

       НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД 

       Радови у међународним часописима: 
 

- “Industrial heritage renewal – social motives and effects,  Sociology and Space, Vol.47 
No.2 (184), 2009., pp. 139-164. Др. Владимир Михајлов. ISSN: 1864-5526. Кључне 
речи: урбана регенерација, ефекти на социјални развој, урбана антропологија, 
инклузија, сигурност 
 

- Creative Use of Information Networks: Effective Means of Adaptation to Climate Change 
in (Contemporary) Cities. METU JOURNAL OF THE FACULTY OF ARCHITECTURE. Др. 
Александра Ступар, др. Владимир Михајлов. Key words: contemporary city, climate 
change, globalization, network society, a theoretical framework. ИССН: 0258-5316. 
Текст је у процедури рецензије. 

 
      Радови у водећим часописима од националног значаја: 

  
- ИЗМЕЂУ ИНФОРМАЦИОНИХ МРЕЖА И ФИЗИЧКЕ СТРУКТУРЕ ГРАДА: НОВИ УЗРОЦИ 

КЛИМАТСКИХ ПРОМЕНА, Архитектура и урбанизам, Београд, Институт за 
урбанизам и архитектуру Vol.33 No.2, 2011, ИСБН 0354-6055. УДК: 
551.583:71/.72]:004.738, ИД БРОЈ: 189383948 

 
- Architectural Design In a New Social Order: Reexploring the Reasons for Application of 

Spatial Standards. Serbian Architectural Journal Vol. 2012_1. Mihajlov V, Belgrade: ISBN 
0354-6055 

 
      Поглавља у монографијама од националног значаја: 

 
- Урбани дизајн у функцији културно одрживих решења. др. Марија Маруна, др. 

Владимир Михајлов, Данијела Милојкић. У САВРЕМЕНИ ПРИСТУПИ УРБАНОМ 
ДИЗАЈНУ ЗА ОДРЖИВИ ТУРИЗАМ СРБИЈЕ: Истраживање потенцијала и могућности 
развоја Доњег Подунавља, Архитектонски факултет, септембар 2011, ИСБН 978-86-
7924-064-4 

http://hrcak.srce.hr/sociologija-i-prostor
http://hrcak.srce.hr/index.php?show=toc&id_broj=3474
http://hrcak.srce.hr/index.php?show=toc&id_broj=3474
http://hrcak.srce.hr/index.php?show=toc&id_broj=3474
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- Анализа прилагођености образаца урбане структуре климатским променама: 

пример плана детаљне регулације "Ада Циганлија". др. Марија Маруна, др. Нада 
Лазаревић Бајец, др. Владимир Михајлов. У БУДУЋНОСТ РАЗВОЈА НАСЕЉА У 
СВЕТЛУ КЛИМАТСКИХ ПРОМЕНА, Друштво урбаниста Београда, новембар 2011. 
ИСБН 978-86-907727-7-3 

 
- Урбана обнова са становишта одрживости: рециклажа напуштене Рафинерије 

шпиритуса у Зрењанину, Монографија “Преиспитивање појма одрживи развој у 
планирању, пројектовању и грађењу“, едиција Архитеконика, АФ, Београд, 2004, 
ИСБН 86-80095-77-X 

 
- Одрживе процедуре у урборециклажи, Монографија “Принципи одрживог развоја 

– проблеми редефинисања и методологија унапредјења“. Владимир Михајлов. 
едиција Архитеконика, АФ, Београд, 2004, ИСБН 86-80095-63-X 

 
- Препоруке за развој урбаног дизајна приобалног дела Будве, Михајлов, В., 

Монографија: Уредници Милић, В., Ђокић, В.: Приморски град у транзицији - Будва 
2004, Београд, Архитектонски факултет, ИСБН 86-80095-0  

 
      Саопштења са научних скупова штампаних у целини: 

 
- Urban Development Toolkit for Climate Change: Critical Review of State Intervention in 

Praxis. 1st Climate Change , Economic Development, Environment and People 
Conference, EDUCONS, Нови Сад, 2011. ИСБН 978-86-87785-36-6, УДК  711.4:551.583  

 
- Instrumental Rationality and Contemporary Reality: the Needs for Spatial Standards in 

Architecture: Архитектура и идеологија, АФ и УЛУПУДС, 29. септембар 2012 
 

- Spiritus at Heaven`s Gate: Revitalisation of Abandoned Factories, U Europa Nostra 
Scientific Bulletin 56-57:  The Evaluation of the Walled Towns: Kotor and Heraklion, 
Bruxelles, Paneuropean Agency for Protection Cultural Heritage, rr. 201 – 203 

 
      Излагања на међународним изложбама: 

 
- Саветовање Комуникације Kroquis града - Програм плана. Београд: Центар за 

планирање урбаног развоја - ЦЕП,2004 
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УЧЕШЋЕ У НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИМ ПРОЈЕКТИМА 

- Научни пројекат “Унапређење методско - моделских основа планирања, 
пројектовања и грађења на принципима одрживог развоја у Србији“Министарство за 
науку и заштиту животне средине Републике Србије  (НИП 1831) 

- Научни пројекат “Менаџмент урбане обнове и регенерације регија Србије” 
Министарство за науку и заштиту животне средине Републике Србије (НИП 6518) 

СТРУЧНИ РАД 

Планови детаљне регулације 

- План детаљне регулације Булевара краља Александра (СЦ "Олимп" и стамбених 
блокова Д7а-Д12а), као сарадник. План усвојен 2011. године. Обрађивач ЦЕП, Центар 
за планирање урбаног развоја  

- План детаљне регулације Булевара краља Александра ("Ђерам пијаце" и стамбених 
блокова Б1 - Б 10), као сарадник. План усвојен 2007. године Обрађивач ЦЕП, Центар 
за планирање урбаног развоја 

- План детаљне регулације централње зоне - просторна целина између улица др. 
Милутина Ивковића, Булевара ЈА, Звечанске и Булевара мира. Године 2005. 
Ангажован као сарадник. План у процедури усвајања. Обрађивач ЦЕП, Центар за 
планирање урбаног развоја 

- Детаљни урбанистички план насеља Баошићи, Црна Гора. Као сарадник, 2005 године. 
План у процедури усвајања. Обрађивач ЦЕП, Центар за планирање урбаног развоја 

 Урбанистички пројекти 

- Урбанистички пројекат реконструкције "Слободне Зоне Београд" Инвеститор: 
"Слободна Зона Београд", усвојено 2005. године. Обрађивач ЦЕП, Центар за 
планирање урбаног развоја 

- Урбанистички пројекат Продајно - дистрибуцијског центра и царинског складишта 
"Сион-Сион Гроуп", Земун. Инвеститор: "Сион-Сион Гроуп", усвојено 2006. године. 
Обрађивач ЦЕП, Центар за планирање урбаног развоја 

- Урбанистички пројекат стамбене вишепородичне зграде у улици Олге Јовановић бр. 
12 на Звездари, Београд. Инвеститор: Мирјана Ђорђевић. Усвојено 2007. године, 
изведен 2008. Обрађивач ЦЕП, Центар за планирање урбаног развој 

- Урбанистички пројекат пословног комплекса "Кухне & Нагел", ауто-пут Београд - 
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Нови Сад Београд. Инвеститор: Милан Кокир. Усвојено 2007. године. Обрађивач ЦЕП, 
Центар за планирање урбаног развоја 

Архитектонски пројекти 

- Идејни пројекат резиденцијалног објекта у улици Војводе Влаховића 12,2011. године. 
Инвеститор Слободан Шијан, власник ланца "Техноманија", са арх. Иваном Симићем 

- Идејни пројекат резиденцијалног објекта у улици Чарнојевићевој бр 27 у Зрењанину, 
2009. године. Реализовано 2010. године. Инвеститор Радиша Мирковић, власник 
телевизијске дистрибутивне мреже "Линеа" 

- Идејни пројекат резиденцијалног објекта у улици Охриској 39 у Зрењанину, 2008. 
године. Инвеститор Борислав Нухановић 

- У радном тиму на Идејном пројекту Тржног центра Трошарина. 2008. године. 
Обрађивач пројекта ОФФ ДОО, извођач радова Пројметал инжињеринг АД 

- У радном тиму на Идејном и главном пројекту реконструкције фабрике картона 
"Зеленгора", Умка, 2011. године. Обрађивач пројекта и извођач радова Пројметал 
инжињеринг АД 

- У радном тиму на Идејном и главном пројекту реконструкције управне зграде 
Ветеринарског завода у Земуну, 2008. године. Обрађивач пројекта и извођач радова 
Пројметал инжињеринг АД 

- У радном тиму на Главном пројекту Реконструкције градске виле у улици Милоша 
Савчића 4 и 6 на Дедињу, 2008. године. Обрађивач пројекта и извођач радова 
Пројметал инжињеринг АД 

- У радном тиму на Главном пројекту адаптације и реконструкције робне куће Земун, 
2008. године. Обрађивач пројекта и извођач радова Пројметал инжињеринг АД 

- Координација радова на Санацији и реконструкцији делова Калемегданске тврђаве 
(пројекти освјетљења Римског бунара, грејања и освјетљења Мале барутане и 
Унутрашње Стамбол капије) 2007. године. Инвеститор ЈП Београдска тврђава, 
извођач радова Пројметал инжињеринг АД 

  Урбанистичке анализе 

- Стратешка процена утицаја на животну средину изргадње и експлоатације пословног 
објекта у блоку 23, са дипл. техн Михајлом Цанићем, 2007. године. Обрађивач 
студије Пројметал инжињеринг АД 

- Анализа учинака и трошкова реализације потенцијалне осовине и елемената 
попречног профила у улици Милана Ракића на Звездари. Обрађивач ЦЕП, наручилац 
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Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда, 2004. 

- Инвестициона анализа реконструкције и адаптације пословног објекта у Цвијићевој 
22а, 2007. године. Обрађивач студије Пројметал инжињеринг АД 

Учешће на изложбама, семинарима и радионицама 

- Саветовање Комуникације Кроqуис града - Програм плана. Београд: Центар за 
планирање урбаног развоја - ЦЕП,2004 

- Workshop NGO Europa Nostra, “The Evaluation of the Walled Towns: Kotor and 
Heraklion“ Котор, октобар 2001. 

- Quality improvement of urban planing: Urban design and Detailed Regulation Plans. GIZ и 
AMBEROB Konsalting. Београд, Стална конференција градова и општина, 23. Фебруар 
2012. 

- Стратешка процена утицаја на животну средину у урбанистичком планирању. ГИЗ и 
АМБЕРО Цонсултинг. Београд, Стална конференција градова и општина, 14. јун 2012. 

- Конгрес студената архитектуре бивше Југославије - АСК Љубљана 2010 

Председавања на научним скуповима  

- Co-Chairman на научном скупу Архитектура и идеологија, Сесија Град и моћ. 
Организатор Архитектонски факултет и УLУPУDS, 28. и 29. септембар 2012. 

 

МИШЉЕЊЕ О КАНДИДАТУ  

На основу увида у резултате педагошког, научно-истраживачког и уметничког рада, 
Комисија процењује да је кандидат др Владимир Михајлов, дипломирани инжењер 
архитектуре, својим радом показао велику стручност, умеће и преданост у педагошком 
раду, као и значајан научни допринос радећи у области урбанизма и просторног 
планирања. Поља ангажовања у којима је постигао резултате су: унапређење 
методологије евалуације пројеката и урбанистичких планова и проучавање 
методологије у урбанистичком планирању у контексту јавног избора.     

Кроз рад на магистарској, односно докторској тези показао је и потврдио способност и 
склоност ка научно – истраживачком раду. Аутор је више научних радова објављених у 
научним и стручним публикацијама и на саветовањима националног и међународног 
значаја.  

Комисија истиче следеће публиковане научне референце кандидата: 

- један рад у међународном часопису  
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- два рада у водећем часопису од националног значаја 

- два поглавља у монографији од међународног значаја 

- једног рада у тематском зборнику од националног значаја 

- два поглавља у монографији од националног значаја 

- три саопштења са међународног скупа штампана у целини 

Научном и уметничком раду умногоме доприносе и излагања на међународним 
изложбама, председавања на научним скуповима и учешће на семинарима и 
радионицама. 

Рад у настави на Архитектонском факултету започео је у току магистарских студија, 
2005. године, а у радни однос примљен је 2008. године. Овај рад унапређује кроз 
учешће на међународним радионицама и на више предмета на Департману за 
урбанизам. У непосредном раду са студентима кандидат се показао као врстан педагог. 
Радом у настави, на великом броју предмета, како на основним, тако и на дипломским 
студијама др Владимир Михајлов показао је теоријска и практична знања, као и добар 
однос и рад са студентима, што показују и резултати студентске анкете на којој је 
освојио просечну оцену од 4, 85 од максималних 5. 

Кандидат је имао више јавних предавања у оквиру наставе Департмана за 
урбанизам,на предметима на којима је учествовао. Предавања су била успешна и 
позитивно оцењена од предметних наставника као и од студената. 

Од 2002. године до данас, др Владимир Михајлов ја као стипендиста Министарства за 
науку и касније као запослени на факултету, узео учешће у три научно-истраживачка 
пројекта.  
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ЗАКЉУЧАК КОМИСИЈЕ 

 

Увидом у све елементе укупних радних резултата кандидата  

   др Данијеле Миловановић Родић дипл.инж.арх., 

 а на основу Статута Архитектонског факултета, статута Универзитета у Београду, општих 
услова предвиђених Законом о раду, посебних услова предвиђених Законом о високом 
образовању, као и додатних – једнаковредних услова, Комисија констатује да кандидат 
испуњава потребне формалне и суштинске услове за избор у звање доцента за област: 
Урбанизам и просторно планирање на Департману за урбанизам Архитектонског 
факултета универзитета у Београду.  

Имајући у виду укупан педагошки, истраживачки и научни рад кандидата, ниво 
достигнутих резултата и њихову усклађеност са темама које се обрађују у оквиру уже 
научне, односно уметничке области Урбанизам и просторно планирање:            

Комисија закључује да је асистент др Данијела Миловановић Родић дипл.инж.арх, 
својим радом и постигнутим резултатима задовољила све поменуте услове и предлаже 
научно – наставном већу Архитектонског факултета у Београду избор др Данијеле 
Миловановић Родић, у звање доцента за ужу научну, односно уметничку област: 
Урбанизам и просторно планирање, на Департману за урбанизам Архитектонског 
факултета универзитета у Београду.  

 

У Београду, 06. децембар, 2013. године  

Чланови Комисије : 

• мр Рајко Корица, председник Комисије,  
редовни професор Архитектонског факултета у Београду 
 

• др Владан Ђокић, члан Комисије,  
редовни професор Архитектонског факултета у Београду 
 

• мр Петар Арсић, члан Комисије, 
редовни професор Архитектонског факултета у Београду 
 

• др Миодраг Ралевић, члан Комисије, 
редовни професор Архитектонског факултета у Београду 
 

• др Јасминка Цвејић, члан Комисије, 
редовни професор Шумарског факултета у Београду 
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ЗАКЉУЧАК КОМИСИЈЕ 

 

Увидом у све елементе укупних радних резултата кандидата  

   др Милица Милојевић дипл.инж.арх., 

 а на основу Статута Архитектонског факултета, статута Универзитета у Београду, општих 
услова предвиђених Законом о раду, посебних услова предвиђених Законом о високом 
образовању, као и додатних – једнаковредних услова, Комисија констатује да кандидат 
испуњава потребне формалне и суштинске услове за избор у звање доцента за област: 
Урбанизам и просторно планирање на Департману за урбанизам Архитектонског 
факултета универзитета у Београду.  

Имајући у виду укупан педагошки, истраживачки и научни рад кандидата, ниво 
достигнутих резултата и њихову усклађеност са темама које се обрађују у оквиру уже 
научне, односно уметничке области Урбанизам и просторно планирање:            

Комисија закључује да је асистент др Милица Милојевић дипл.инж.арх, својим радом и 
постигнутим резултатима задовољила све поменуте услове и предлаже научно – 
наставном већу Архитектонског факултета у Београду избор др Милице Милојевић, у 
звање доцента за ужу научну, односно уметничку област: Урбанизам и просторно 
планирање, на Департману за урбанизам Архитектонског факултета универзитета у 
Београду.  

 

У Београду, 06. децембар, 2013. године  

Чланови Комисије : 

• мр Рајко Корица, председник Комисије,  
редовни професор Архитектонског факултета у Београду 
 

• др Владан Ђокић, члан Комисије,  
редовни професор Архитектонског факултета у Београду 
 

• мр Петар Арсић, члан Комисије, 
редовни професор Архитектонског факултета у Београду 
 

• др Миодраг Ралевић, члан Комисије, 
редовни професор Архитектонског факултета у Београду 
 

• др Јасминка Цвејић, члан Комисије, 
редовни професор Шумарског факултета у Београду 
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ЗАКЉУЧАК КОМИСИЈЕ 

 

Увидом у све елементе укупних радних резултата кандидата  

   др Владимир Михајлов, дипл.инж.арх., 

 а на основу Статута Архитектонског факултета, статута Универзитета у Београду, општих 
услова предвиђених Законом о раду, посебних услова предвиђених Законом о високом 
образовању, као и додатних – једнаковредних услова, Комисија констатује да кандидат 
испуњава потребне формалне и суштинске услове за избор у звање доцента за област: 
Урбанизам и просторно планирање на Департману за урбанизам Архитектонског 
факултета универзитета у Београду.  

Имајући у виду укупан педагошки, истраживачки и научни рад кандидата, ниво 
достигнутих резултата и њихову усклађеност са темама које се обрађују у оквиру уже 
научне, односно уметничке области Урбанизам и просторно планирање:            

Комисија закључује да је асистент др Владимир Михајлов дипл.инж.арх, својим радом 
и постигнутим резултатима задовољила све поменуте услове и предлаже научно – 
наставном већу Архитектонског факултета у Београду избор др Владимира Михаилова, 
у звање доцента за ужу научну, односно уметничку област: Урбанизам и просторно 
планирање, на Департману за урбанизам Архитектонског факултета универзитета у 
Београду.  

 

У Београду, 06. децембар, 2013. године  

Чланови Комисије : 

• мр Рајко Корица, председник Комисије,  
редовни професор Архитектонског факултета у Београду 
 

• др Владан Ђокић, члан Комисије,  
редовни професор Архитектонског факултета у Београду 
 

• мр Петар Арсић, члан Комисије, 
редовни професор Архитектонског факултета у Београду 
 

• др Миодраг Ралевић, члан Комисије, 
редовни професор Архитектонског факултета у Београду 
 

• др Јасминка Цвејић, члан Комисије, 
редовни професор Шумарског факултета у Београду 
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