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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 за ужу научну, односно уметничку област: 
„Архитектонско пројектовање и савремена архитектура“ на Департману за 
архитектуру 

 

На основу одлуке Декана Архитектонског факултета бр. 01-1157/5 од 17.10.2013. године, 
покренут је поступак за расписивање конкурса за избор три наставника за ужу научну, 
односно уметничку област: Архитектонско пројектовање и савремена архитектура, на 
Департману за архитектуру Архитектонског факултета у Београду, на одређено време, за 
временски период од 5 (пет) година. 
 
Одлуком Изборног већа Факултета 01- 1588/2-2.2. од 28. октобра 2013. године, образована 
је Комисија за припрему извештаја за избор кандидата, у саставу:  

 

 

• Зоран Лазовић, председник Комисије,  

редовни професор Архитектонског факултета у Београду 

• Дејан Миљковић, члан Комисије, 

ванредни професор Архитектонског факултета у Београду 

• Владимир Лојаница, члан Комисије,  

ванредни професор Архитектонског факултета у Београду 

• Милан Ђурић, члан Комисије, 

ванредни професор Архитектонског факултета у Београду 

• др Игор Марић, члан Комисије, 

виши научни сарадник Института за архитектуру и урбанизам Србије. 
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Конкурс је објављен у недељним новинама Националне службе за запошљавање 
„ПОСЛОВИ“ од 23.10. 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), Правилника о 
начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у 
Београду (2008.), Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, 
члан 4. и члан 6. (2008.), 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: 

 
 

• Горан Војводић, дипл.инж.арх. 
/бр. пријаве 02-1711/1 од 04.11.2013. године/, 

• Јован Митровић, дипл.инж.арх. 
/бр. пријаве 02-1715/1 од 05.11.2013. године/, 

• мр Лазар Кузманов, дипл.инж.арх. 
/бр. пријаве 02-1720/1 од 05.11.2013. године/, 

• мр Мирослава Петровић Балубџић, дипл.инж.арх. 
/бр. пријаве 02-1721/1 од 05.11.2013. године/, 

• др Михаило Лујак, дипл.инж.арх. 
/бр. пријаве 02-1725/1 од 06.11.2013. године/, 

• др Марија Милинковић, дипл.инж.арх. 
/бр. приаве 02-1726/1 од 06.11.2013. године/, 

• др Душко Кузовић, дипл.инж.арх. 
/бр. пријаве 02-1734/1 од 07.11.2013 године/, 

• др Ксенија Стевановић, дипл.инж.арх. 
/бр. пријаве 02-1735/1 од 07.11.2013. године/ и 

• др Мила Николић, дипл.инж.арх. 
/бр. пријаве 02-1736/1 од 07.11.2013. године/ 

• др Рената Јадрешин Милић, дипл.инж.арх. 
/бр. пријаве 02-1743/1 од 07.11.2013. године/ 

• Гроздана Шишовић, дипл.инж.арх. 
/бр. пријаве 02-1748/1 од 07.11.2013. године/ 

• Владимир Јовановић, дипл.инж.арх. 
/бр. пријаве 02-1749/1 од 07.11.2013. 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 на начим прописан 
расписом конкурса. 

Осим већ постојећих општих услова за пријем утврђених Законом и општим актима 
Универзитета у Београду и Архитектонског факултета, Комисија је утврдила и додатне - 
једнаковредне параметре по којима ће оцењивати укупан квалитет кандидата: 

 

• Висок уметнички, стручни и професионални допринос у уметничкој области 
архитектонског пројектовања, 

• Учешће и искуство у реализацији наставе, нарочито на Aрхитектонском факултету, 
Департману за архитектуру на ужој научној, односно уметничкој области 
Архитектонско пројектовање и савремена архитектура за коју се бирају,  

• Укупан стручни, научни и уметнички допринос у области архитектуре, 
• Укупан допринос академској и широј заједници. 
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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. Горан Б. Војводић, дипл.инж.арх. 

1. БИОГРАФИЈА КАНДИДАТА 

 

1.1. Oсновни подаци 

Горан Б. Војводић рођен је 20.09.1959. године у Земуну 

1.2. Подаци о образовању 

1.2.1. Основне студије:  

1986. Дипломирао на Универзитету у Београду-Архитектонски факултет и стекао 
звање дипломирани инжињер архитектуре. 

 

1.2.2. Магистарске студије: 

1.2.3. Докторске студије: 

 

2005. Уписао докторске академске студије на Универзитету у Београду-
Архитектонски факултет 

  

1.3. Кретање у служби 

1.3.1. Рад у настави 

- Научни сарадник по позиву Kатедре за архитектонско урбанистичко пројектовање (1999-
2002) 

1.3.2. Професионална пракса 

2007. 
1999. 
1993. 
1992. 
1989.-1990. 
1987.-1992. 
1986.-1987. 
1984.-1985. 

" БИРО.ВИА" д.о . о. Предузеће за пројектовање и инжењеринг- оснивач 
Рад у сарадњи са "Гемах"-ом, грађевински инжењеринг, Београд 
Партнерство са проф. W.J.Krings-om (Arch.Pian Gmbh) 
Сопствени биро, Београд 
Архитектонски биро, проф W.J.Krings, Даун, Немачка 
Саобраћајни Институт-ЦИП, Београд 
Енергопројект- ООУР за архитектуру и урбанизам, Београд 
Институт за испитивање материјала СР Србије, Београд 
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2. РАД У НАСТАВИ 

2.1. Способност за наставни рад 

2.1.1. Рад у настави на Универзитету у Београду-Архитектонски Факултет 

- Мастер студио пројекат – стамбени објекти, МАС, руководиоц предмета проф. Василије     
Милуновић (2006). 

2.1.2. Рад у настави изван Универзитета у Београду 

„Корпоративни дизајн у архитектури“, - Факултет техничких наука, Универзитет у Новом 
Саду, март 2010, предавање  

 

2.1.3. Предавање по позиву 

- Предавања „Корпоративни идентитет у архитектури, значење, примена и ауторски израз“, 
и „Моја архитектура“, Докторске академске студије, предмет  “Методологија и филозофија 
архитектонског и урбанистичког пројектовања“, Руководиоц предмета професор Зоран 
Лазовић (2010–2011) 
- Становање, М.4.3, семинар 2, МАС, предавање: „Најновији стамбени пројекти“ (2006) 
- Предавање по позиву на Београдској интернационалној недељи архитектуре (2011) 
- Предавање по позиву на Данима архитектуре у Нишу (2005) 
 

3. НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД 

3.1. Научни, односно стручни радови објављени у научним часописима или 
зборницима, са рецензијама. 

3.1.1. Радови објављени у научним часописима са SCI SSCI или АНCI листе 

3.1.2. Радови објављени у домаћeм научном односно стручном часопису 

- “Горан Војводик” - интервју, Порта 3 (Скопље, БЈР Македонија), стр. 28-33, 2013. 
- Г. Војводић, “Пројекат стамбени комплекс Нелт“, Форум (Београд), бр. 57, 2011, стр.40-51 
- Н. Антешевић, “Горан Војводић – Моја архитектура“ - интервју, Простор (Бања Лука), 
бр.14, 2, стр. 22-33, 2011. 
- М. Зец, М. Максимовић, “Горан Војводић“ - интервју, Форум (Београд), бр. 55, 2010,  
стр. 4-11, 69   

3.1.3. Учешће у научним и стручним семинарима и конференцијама, чланство у 
организационим одборима научних и стручних скупова 

- 2012. БИНА-Београдска интернационална недеља архитектуре, Галерија Прогрес.  
20 -29.4.2012. Радионица “Град и светлост“, 
- 2010. БИНА - Београдска интернационална недеља архитектуре, 9.5.2010. Дебата 
“Building houses is more than stacking dwellings“, 
- 2007 “Недеља архитектуре“, 5.7.2007. Културни центар Београда, Београд. “Продавница 
архитектуре“ – бесплатни савети архитеката, 
- 2006. “Недеља архитектуре“, 8-9.5.2006. Културни центар Београда, Београд. Радионица 
“Део града у коме би смо волели да живимо“. 
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3.1.4. Научна монографија, или поглавље у монографији са више аутора 

-  Видео едиција: Ауторска позиција у пројектовању 3., аутор, ур. З. Лазовић, В. Ђокић, 
Архитектонски факултет у Београду, 2012. 

3.1.5. Радови у стручном часопису или другој периодичној публикацији стручног   
карактера 

3.1.6. Објављен уџбеник, монографија, практикум или збирка задатака 

- Моја Архитектура, Горан Војводић, Биро. Виа. дао, Београд, 2012. 

3.2.  Учешће у научно-истраживачким пројектима 

3.2.1. Међународни пројекти 

3.2.2. Национални научно-истраживачки пројекти 

4. СТРУЧНИ И УМЕТНИЧКИ РАД 

4.1. Изведени објекти међународног значаја, објављен или приказан 

- 2013. “Swisspearl Architecture International 19”, Eternit AG Schweiz, 2013, стр. 58-60, 
стамбено пословни објекат City Properties, Крунска 87, Београд 
- 2013. А10. ЕU new European architecture – елекронско издање “Fresh Urban Villa” (Миодраг 
Настић, април 2013) – стамбено пословни објекат City Properties, Крунска 87, Београд 
- 2009. “Swisspearl Architecture International 8”, Eternit AG Schweiz, 2009, стр. 35, Управна 
зграда Porsche SCG, Зрењанински пут 11, Београд 
- 2008. Весна Вучинић, „Milestone in Serbian social housing sector“, А10 new European 
architecture, #22 (07/08, 2008), p.8. Стамбено пословни објекат Anex, Ресавска 23, Београд 
- 2007. “Swisspearl Arhitecture International 4”, Eternit AG Schweiz, 2007, стр. 58, стамбено 
пословни објекат Dexon, Сарајевска 69-73, Београд 

4.2. Награда на међународном конкурсу 

4.3. Учешће на међународној изложби (са међународном селекцијом и каталогом 
штампаним на једном од светских језика) 

2011. 
2010. 
2009. 
2009. 
2007. 
2007. 
 
2006. 
 
2002. 
 
2002. 

Изложба "Belgгade - Moments in Arhitecture" Беч, Аустрија 
Изложба "Architectual Согnег- REBEC", Бегорад 
WAF (Светски фестивал архитектуре) Барселона, Шпанија 
Изложба поводом конкурса за награду "Mies Vаn der Rohe" Барселона, Шпанија 
10. међународни салон архитектуре, Праг, Храчани, Српска архитектура 
Међународна изложба Квадријенале архитектуре- селекција архитектура и 
технологија Праг, Чешка 
Изложба савремене Српске Архитектуре ХХ века, Културни центар СЦГ, Париз, 
Француска 
8. Међународна Изложба Архитектуре венецијански Бијенале - Југословенски 
павиљон Венеција, Италија 
XXI Светски Конгрес Архитектуре Берлин, СР Немачка 

 

4.4. Учешће у жирију међународног конкурса 
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4.5. Награда за дело у међународној или националној селекцији 

2013. 
 
2010. 
2009. 
 
 
2008. 
 
 
 
 
 
2006. 
 
 
 
2004. 
 
 
 
 
 
2004. 
 
 
2001. 
 
 
 
 
1999. 
 
 
 
 
 
1999. 
 
 
 
1998. 
 
 
1995. 
 
1994. 

STONE EXPO 05 – 5. међународни сајам камена и пратеће индустрије, Крагујевац 
Велика Награда Архитектуре Савеза Архитеката Србије за Животно дело 
"Аnех"- пословни објекат, Ресавска улица бр. 2З, Београд, (са А. Хрњез) 
 Музеј Примењене Уметности - Салон архитектуре - Признање у категорији     
Архитектура, 
"Porsche SCG"- пословни објекат, Зрењанински пут 11, Београд, (са Г.Шишовић, 
Д.Радишић): 
 Савез архитеката Србије - Годишња награда за реализацију, 
 Награда града Београда за архитектуру и урбанизам, Скупштина града,  
 Музеј Примењене Уметности - Салон архитектуре - Признање Салона у 
категорији Архитектура. 
Стамбени објекат Терзин, Омладинска 1 З, Београд, (са Г.Шишовић): 
 Друштво архитеката Новог Сада - Награда за архитектуру, 
 Музеј Примењене Уметности - Салон архитектуре - Признање у категорији 
Архитектура. 
Реконструкција и ентеријер Београдске Филхармоније, Студентски трг 11, 
Београд (са Б. Милојевић): 
 Удружење ликовних уметника примењених уметности и дизајнера Србије- 
Награда за реализацију, 
 Друштво архитеката Новог Сада - Признање за ентеријер, 
 ВРВ Trophy - Награда за најлепши ентеријер, 
БПМ showroom, ентеријер, Кнеза Милоша 16, Београд (са Г. Шишовић) 
 Музеј Примењене Уметности - Салон архитектуре - Признање у категорији 
Ентеријер. 
Реконструкција Француског културног центра, Београд, Кнез Михаилова З1 (са Б. 
Милојевић): 
 Музеј Примењене Уметности - Салон архитектуре - Признање у категорији 
Ентеријер, 
 Друштво архитеката Новог Сада - Награда за ентеријер, 
Реконструкција и доградња Кошаркашког савеза Југославије, Сазонова 8З, 
Београд, (са С. Миловановић), 
 Борбина награда за архитектуру, 
 Друштво архитеката Новог Сада - Награда за архитектуру, 
 Музеј Примењене Уметности - Салон архитектуре - Признање у категорији 
Архитектура. 
Пословно спортски центар "Гемах", Бањички венац 28б, Београд (са Ј.Ивановић): 
 Музеј Примењене Уметности - Салон архитектуре - Велика награда у 
категорији Архитектура, 
 Друштво архитеката Новог Сада - Награда за архитектуру. 
Реконструкција и доградња пословног објекта Hemofarm Gmbh, Бад Хомбург, СР 
Немачка 
 Савез архитеката Србије - награда за реализацију у иностранству. 
Ентеријер клуба Сова, Грачаничка 18, Београд (са М. Бојовић) 
 Друштво архитеката Новог Сада - Признање за ентеријер 
Ентеријер пословног објекта Хемпфарм Панфарма, Београд (са Н.Мијановић, 
С.Станић) 
 Музеј Примењене Уметности - Салон архитектуре - Признање за ентеријер 
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4.6. Остали релевантни радови 

4.6.1. Изведени објекти националног значаја, објављен или приказан 

2012  "City Properties" стамбено полсовни објекат, Крунска 87, Београд (са М . Катић, Д. 
Радишић) 

2011  "Coning" пословно сервисни комплекс, Новосадски пут бб, Београд (са Б. 
Милојевић) 

2011  "Coning" продајно сервисни комплекс, Суботица (са Б. Милојевић) 
2010  "Kreativa unlimited" пословни објекат река Дунав, Нови Београд 
2010  "Хиподром" стамбени блок, Крагујевац (са М . Катић) 
2010  "Нелт" сервисни, магацински и пословни објекти, Добановци 
2009  "Porsche Novi Sad" пословно сервисни центар, Нови Сад (са Д. Радишић) 
2009  "Exing" пословно стамбени објекат Браничевска 2, Београд (са Б.Милојевић, М. 

Катић, Д.Радишић) 
2007  "Porsche Beograd Sever" пословно сервисни центар, Зрењанински пут 11, Београд 
2007  "Dexon" стамбени објекат Сарајевска 69-73, Београд 
2006  "Porsche Beograd Ada" продајно сервисни центар, Радничка бб, Београд 
2005  Кућа на мору, Херцег Нови- Савина, Црна Гора 
2003  "ИПС-Мамут" књижара Кнез Михајлова 1, Београд, реконструкција и ентеријер (са 

Б. Милојевић) 
2003  Вила А, Вељка Лукића Курјака, Београд 
2003  Вила Л, Бањички венац, Београд 
2002  Вила Ј, Бањички венац, Београд 
2002  Вила М, Бањички венац, Београд 

 

4.6.2. Награда на националном конкурсу, односно конкурсу расписаном и 
спроведеном ван територије РС 

2009. 
 
2007. 
 
2006. 
 
1995. 
1991. 

Архитектонски конкурс за пословни објекат "Banca lntesa", Нови Београд (у оквиру 
"БИРО.ВИА" - Друга награда) 
Стамбено пословни објекат "EXING", Београд (са М.Катић, Д. Радишић, Б. 
Милојевић) - Прва награда- реализована 
Приватни Универзитет и Конгресни Центар, Подгорица (са Б. Милојевић) - Прва 
награда - реализована 
Градска скупштина- Morbach. СР Немачка (са W. Крингс) -Трећа награда 
Хотелски комплекс "Каменово" Црна Гора (са Б. Митровић, В, Милуновић) -Трећа 
награда 

 
4.6.3. Учешће на националној изложби (са националном или међународном 
селекцијом и каталогом) 

2013. 
 
2011. 
 
2004. 
2000. 
1999. 
 
1994. 

Изложба "Камен у архитектури и уметности" Галерија Уметничког центра, 
Универзитетска библиотека "Светозара Марковића", Београд 
Самостална Изложба поводом Велике Награде Савеза Архитеката Србије - 
за животно дело Галерија ОЗОН, Београд 
Дани српске архитектура Москва, Русија 
Изложбе Српске Савремене Уметности, Српски ПЕН Центар, Београд 
Октобарски салон, примењени - ликовни Уметнички павиљон Цвијета 
Зузорић, Београд 
Изложба "Још једна цигла у зиду, Галерија "Стара Капетанија"- Земун  
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2010. 
 
2007-2011. 
 
1999-2013. 
 
1999-2010. 
1991-201З. 

Самостална Изложба "Моја Архитектура", Галерија 73, Баново Брдо, 
Београд 
Изложба награђених аутора САС - ДАБ, БИНА-Београдска 
Интернационална Недеља Архитектуре, Београд 
Изложба радова за избор најбољег објекта у организацији листа "Борба" - 
"Вечерње новости" Београд 
ДаНС- Друштво архитеката Новог Сада - Салон архитектуре, Нови Сад 
Музеј примењених уметности, Салон архитектуре, Београд 

 

4.6.4. Изведени ентеријери међународног или националног значаја, објављен или 
приказан 

2011. “Coning“ - пословно сервисни комплекс, Новосадски пут бб, Београд (са Б. 
Милојевић) 

2008. “Porsche SCG” - управна зграда, Зрењанински пут 11, Београд (са Г.Шишовић, 
Д.Радишић) 

2003.  "ИПС-Мамут" - књижара Кнез Михајлова 1, Београд, реконструкција и ентеријер 
(са Б. Милојевић) 

2000. “Graniti Fiandre” - изложбени салон, Краља Петра 45, Београд, ентеријер 
1999. Кафе "Стрес", Обилићев Венац 18, Београд, ентеријер (Ј. Ивановић, В . Милетић) 
1998. “Hemofarm Gmbh“ - пословни објекат, Bad Homburg, СР Немачка, реконструкција , 

доградња и ентеријер 
1994. "Хемофарм Панфарма" - пословни објекат, Београд, ентеријер (са Н.Мијановић, 

С.Станић) 
 

4.6.5. Архитектонско-урбанистички пројекти 

201З.  Резиденционални објекат, Маглајска 25, Београд (са Ј. Ивановић, Д. Богдановић) 
2013.  Стамбено пословни објекат "Блок 58", Нови Београд (са Б. Милојевић, М. Катић, 

Д. Радишић) 
2013.  Резиденционални објекат, Бели Поток, Београд (са М. Катић, Д. Радишић, Б. 

Милојевић) 
2013.  Стамбени објекат Мијановић, Черинова 2, Љубљана, Словенија (саД. Радишић, 

Б. Милојевић) 
2012.  Национална тениска академија Нови Београд, (са Д. Богдановић) 
2012.  Управна зграда Рукометног Савеза Србије - пројекат реконструкције, Мале Босне 

31, Београд (са Б. Милојевић) 
2012.  "Roaming" - пословни објекат, Јужни булевар 10, Београд 
2011.  Пословни објекат SVIDAX PRO, Трешњиног Цвета бб, Нови Београд (са Д. 

Радишић) 
2011.  Стамбени објекат Жујовић, ул. Крајишка, Београд (са М.Катић, Д. Богдановић) 
2011.  Стамбени објекат, Косанчићев венац 17, Београд, пројекат реконструкције и 

доградње (са Д. Радишић) 
2011.  Стамбени објекат у Сање Живановић 11, Београд (са М . Катић) 
2010.  Хотел Таковска 6, Београд (са М . Катић, А.Петровић) 
2010.  "Дуга" - пословно стамбени блок, Цвијићева и Ђуре Ђаковића, Београд (са Б. 

Милојевић) 
2010.  Хотел "Југославија", Нови Београд, пројекат реконструкције и доградње 
2009.  "Adriatic Apartmeпts" - стамбени комплекс, Свети Стефан, Црна Гора 
2009.  Стамбено пословни објекат, Проте Матеје 19, Београд 
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2008.  "ДТ", пословно сервисни објекти, Београд 
2008.  "Графичар", спортско пословни комплекс Београд (са М. Катић) 
2008.  Резиденцијални комплекс Тиват, Црна Гора (са Д.Радишић) 
2007.  Резиденција Поповић, Свети Стефан, Црна Гора (са Г.Шишовић) 
2007.  "Grafix" - пословно производни објекат Крњача, Београд (са Г. Шишовић) 
2007.  "Блок 22", стамбени комплекс Бежанијска Коса, Београд (са М. Катић) 
2007.  Стамбени објекат "Ђурић", Омладинска 6, Београд 
2007.  Хотелски комплекс "Теута" Рисан, Црна Гора пројекат реконструкције и доградње 

(са Ј. Ивановић) 
2006.  Стамбени објекат, Леди Пеџет 4, Београд 
2006.  Резиденцијални комплекс "Gemax", ул. Голешка, Београд 
2005.  Стамбени објекат "Јакшић", Родољуба Чолаковића 1, Београд 
2004.  Немачки културни центар "Goethe", Београд, пројекат реконструкције и 

ентеријера (са Б. Милојевић) 
2004.  Хотел "Вила Брег", Вршац, пројекат реконструкције и ентеријера (Б. Милојевић) 
2002.  Дом кошарке "Партизан", спортско пословни комплекс, Београд (са Б. Милојевић) 
2002.  Типска спортска хала (са Б. Милојевић) 
2002.  Клуб ресторан Народне банке Србије Топчидер, Београд, реконструкција и 

доградња (са Б. Милојевић, Н . Шљиванчанин) 
2000.  "ИГМН" пословни објекат, Београд (са Б. Милојевић) 
2000.  Резиденција, Дедиње, Београд (са Б. Милојевић) 
2000.  "Panasonic" - пословни простор, Београд (са Б. Милојевић) 
1999.  Комплекс од четири виле, Бад Хомбург, СР Немачка 
1998.  "Comtrade", пословни објекат, Београд 
1998.  "Роскомдрагмет", зграда министарства Москва, СССР, адаптација и ентеријер (са 

Ј. Ивановић) 
1995.  Пословна вила Тјумен, Сибир, СССР (са Ј.Ивановић) 
1994.  Хала за Мундобаскет, Београд 
1994.  Олимпијски комплекс, Кувајт (са С. Лазаревић) 

 
4.6.6. Учешће на међународним и националним конкурсима 
 
2013. Међународни позивни конкурс – Urban Retreat Kopaonik Hotel Resort, Туристички 

центар Копаоник, Србија 
2011. 
  

Архитектонски конкурс за стамбено пословни комплекс "Блок 67а", Нови Београд 
(у оквиру "БИРО.ВИА") 

2011.  Архитектонски конкурс за реконструкцију и доградњу Градске библиотеке, Нови 
Сад (у оквиру "БИРО. ВИА") 

2002.  Међународни конкурс Велики Египатски Музеј 
1989.  Међународни конкурс Реконструкција Дантеовог трга Ђенова, Италија 

 

4.6.7. Учешће у жирију националног конкурса 

- Учествовао у раду више жирија архитектонско-урбанистичкох конкурса ДАБ-а, САС-а, 
жирија Годишње награде Савеза архитеката Србије, Салона архитектуре МПУ, жирија 
Годишње награде листа Борба, жирија за доделу награде Ранко Радовић - УЛУПУДС, 
жирија за представника на Венецијанском бијеналу архитектуре 
 

4.6.8. Други релевантни стручни и уметнички радови 
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5. ДОПРИНОС АКАДЕМСКОЈ И ШИРОЈ ЗАЈЕДНИЦИ  

5.1. Учешће у ваннаставним активностима и органима Универзитета, односно 
значајним телима заједнице 

2001 – 2011. Савез архитеката Србије, члан управног одбора 
2005 – 2012. Архитектонски факултет, Универзитет у Београду, члан Научног Савета 
2006 – 2013. Скупштина града Београда, члан планске комисије – подкомисија за 

обликовање 
2011 – 2012. Министарсктво културе Републике Србије, члан експертског тима за 

реконструкцију Народног Музеја 
2013.  Друштво архитеката Београда, члан управног одбора 
2013.  Музеј Историје Југославије, члан управног одбора 

 
5.2. Чланство у академским и професионалним удружењима 

1989. 
2003. 
2013. 

Друштво архитеката Београда, Савез архитеката Србије 
Инжењерска комора Србије 
Удружење архитеката Србије 
 

 

5.3. Наступи у медијима у циљу доприноса академској и широј заједници 

- Гостовао у више наврата у различитим емисијама и стручним часописима у електронским 
медијима, као што су: Тајне простора (РТС1), Градологија (ТВ Студио Б), Ниво 23 (ТВ 
Студио Б), Јутарњи програм (ТВ Авала), Радио Београд 2, ЕГО Магазин (Љубомир 
Јанковић, децембар 2012.) и др. 
 

Горан Б. Војводић рођен је 20.09.1959. године у Земуну. Дипломирао је на Архитектонском 
факултету у Београду. Своја истраживања у области архитектонског пројектовања 
кандидат је публиковао у научним и стручним часописима, као и на више домаћих и 
међународних конференција. Кандидат бележи учешће у различитим видовима наставе, 
више предавања по позиву и једну монографску публикацију где је једини аутор. Свој 
стручно-уметнички рад кандидат је верификовао кроз више изведених објекта 
међународног значаја, велики број изведених објеката националног значаја, те кроз велики 
број награда за дело, односно више награда на националним конкурсима. Кандидат 
бележи и велики број реализованих дела из области ентеријера националног, односно 
међународног значаја. Своја дела излагао је на великом броју националних и 
међународних изложби, као и две самосталне. У склопу дуге професионалне каријере у 
земљи и иностранству учествовао је у изради великог броја пројеката. Кандидат има 
велику активност у више националних организација. Тренутно је запослен у 
архитектонском бироу чији је оснивач. 
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2. Јован М. Митровић, дипл.инж.арх. 

 

1. БИОГРАФИЈА КАНДИДАТА 

1.1. Oсновни подаци 

Јован М. Митровић рођен је 24.11.1956. године. 

1.2. Подаци о образовању 

1.2.1. Основне студије:  

1980. Дипломирао на Универзитету у Београду-Архитектонски факултет и 
стекао звање дипломирани инжињер архитектуре. 

  

1.2.2. Последипломске студије: 

1988-1991.  Последипломске студије на Архитектонском факултету у Београду, 
„Специјалистичко – магистарски курс СТАНОВАЊЕ“, положио све 
испите, oдбранио специјалистички рад, стекао звање „специјалиста из 
области становања“ – пријавио магистарски рад 
 

1985-1986.  
 

Стипендиста Владе Португалије 1985/86 године на специјалистичким 
студијама у Лисабону, бавећи се темом социјалног становања 
припремио је специјалистички рад са темом "Рекуперација сламова у 
Португалији - 5АА1. операције" под менторством проф. Франсишку 
Силва Диаша. 

 

1.2.3. Докторске студије: 

1.3. Кретање у служби 

1.3.1. Рад у настави 

1987-1993  Архитектонски Факултет, Универзитет у Београду, у звањима Асистент-
приправник и Асистент на Катедри за пројектовање. 

 

1.3.2. Професионална пракса 

2011-2013. Консултант- саветник у консултантској кући ЕРTISА (Шпанија) у оквиру 
програма техничке помоћи Високошколским и Научним 
инфраструктурним пројектима у Србији од стране Европске Уније. 

2009-2011. Консултант и аутор пројеката у ,,Архитектонском Студију д.о.о.", 
Београд. 

2002-2009. Директор, пројект менаџер и аутор пројеката у "Medium lnternational 
Development" д.о.о., Београд. 

1996-2001.  Председник управног одбора ,,Yurata Engineering H.d." и главни 
архитекта, Москва, Русија. 
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1995-1996.  Директор представништва "Synthesis Engineerings.г.l."и руководилац 
пројектантског тима, Москва, Русија. 

1993-1995.  Руководилац пројекта испред инвеститора ,,Ledex-Austria" и вођење 
ауторског надзора на пословном објекту у Москви, Русија. 

1981-1987  Пројектант и водећи пројектант у Пројектном заводу ,,Србијапројект'' у 
Београду. 

 
 

2. РАД У НАСТАВИ 

2.1. Способност за наставни рад 

2.1.1. Рад у настави на Универзитету у Београду-Архитектонски Факултет 

1987-1993  Архитектонски Факултет, Универзитет у Београду, у звањима Асистент-
приправник и Асистент на Катедри за пројектовање. 

2007-2008. Учествовао у настави на Архитектонском Факултету у Београду на 
Департману за архитектуру, Студио пројекат 1 - становање. 

 

2.1.2. Рад у настави изван Универзитета у Београду 

2.1.3. Предавање по позиву 

- Предавање по позиву на Београдској интернационалној недељи архитектуре (2010.) 
- Предавање по позиву на "Блок", међународној конференцији у Београду (2010.) 
 

3. НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД 

3.1. Научни, односно стручни радови објављени у научним часописима или 
зборницима, са рецензијама. 

3.1.1. Радови објављени у научним часописима са SCI SSCI или АНCI листе 

3.1.2. Радови објављени у домаћeм научном односно стручном часопису 

- Ауторски текст, критика и осврт на 12 бијенале архитектуре у Венецији 2010 год. Форум 
бр. 55.  
- Ауторски текст поводом петогодишњице БИНЕ, Форум бр. 54. (2010.) 
- Презентација стамбеног објекта у Лазаревачкој улици. Форум бр. 52. (2007.) 
- Часопис Архитектура -  урбанизам, презентација  дипломског рада „Културно 
информативни центар“ у Кнез Михајловој ул. У Београду, 1981. год. 

3.1.3. Учешће у научним и стручним семинарима и конференцијама, чланство у 
организационим одборима научних и стручних скупова 

- Учешће на Београдској интернационалној недељи архитектуре (2010.) 
- Учешће на Данима архитектуре у Нишу (2009.)  

3.1.4. Научна монографија, или поглавље у монографији са више аутора 
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- Митровић, Ј. Простори намењени одвијању појава субкултуре, масовне културе и 
спонтаним догађањима и могућност уклапања у вишефункционалне садржаје културе.  
"Савски амфитеатар и простори уз обале Саве - истраживање могућности урбане 
трансформације у ново градско средиште са концентрацијом садржаја од значаја за развој 
културе.", М. Лојаница, ур. САНУ, 1989. 

3.1.5. Радови у стручном часопису или другој периодичној публикацији стручног   
карактера 

- „Ентеријер“ – „Кућа – атеље“, 2010. год. 
- „Ентеријер“ – „Кула Небојша“, 2012. год. 
- „Кућа стил“, - пројекат за БИС „Стамбени објекат у улици хероја тепића“, 2006. год. 
- „Genius Domus“, „Ледена краљица са медитеранским погледом“, 2007. год 
- Часопис „Моја Кућа“, презентација анализе и решења за трансформабилну индивидуалну 
кућу „Кућа која расте“,1982. год. 

3.1.6. Објављен уџбеник, монографија, практикум или збирка задатака 

3.2. Учешће у научно-истраживачким пројектима 

3.2.1. Међународни пројекти 

3.2.2. Национални научно-истраживачки пројекти 

- Савски амфитеатар и простори уз обале Саве-истраживање могућности урбане 
трансформације у ново градско средиште са концентрацијом садржаја од значаја за развој 
културе. Руководилац пројекта академик професор Милан Лојаница, САНУ, 1988-1989. 
 

4. СТРУЧНИ И УМЕТНИЧКИ РАД 

4.1. Изведени објекти међународног значаја, објављен или приказан 

-‐ Wallpaper - Стамбени објекат у ул. Милана Тепића, Београд (2004.) 
-‐ KONTRAST - Стамбени објекат у ул. Милана Тепића (2004.) 
-‐ ARK - Стамбени објекат у ул. Милана Тепића (2004.) 
-‐ A 10 - Стамбени објекат у ул. Милана Тепића (2004.) 
-‐ A 10 - Кућа Атеље вајара Мрђана Бајића, Београд (2009.) 
-‐ A 10 - Кула Небојша, Београд (2011.) 
-‐ A 10 - Стамбени објекат у ул. Брзакова, Београд (2012.) 
-‐ ИНТЕРИЕР- Стамбени објекат у ул. Милана Тепића (2004.) 
-‐ HIŠA - Стамбени објекат у ул. Милана Тепића (2004.) 

4.2. Награда на међународном конкурсу 

2011. Трећа једнаковредна награда, (друга награда није додељена) - БЕТОН 
ХАЛА - Београдско приобаље- Београд 

1986-1987. Друга награда - Конгресни центар - Адис Абеба- Етиопија - конкурс у 
организацији Уједињених Нација 
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4.3. Учешће на међународној изложби (са међународном селекцијом и каталогом 
штампаним на једном од светских језика) 

-‐ Међународна изложба и конференција у Бечу. „Дизајн средњеевропских земаља“- 
репрезент Југославије са радом „Дизајн Београдског киоска- континуитет архитектонске 
мисли у дизајну“ (1992.) 

-‐ Објекат Мек Доналдс - ул. Маршала Катукова -Москва изабран да представља Русију на 
светској смотри Мек Доналдса (2000.) 

-‐ Изложба савремене Српске Архитектуре ХХ века, Културни центар СЦГ, Париз,  
-‐ 10. међународни салон архитектуре, Праг, Храчани, Српска архитектура 
-‐ Изложба "Belgгade - Moments in Arhitecture" Беч, Аустрија 

4.4. Учешће у жирију међународног конкурса 

2010. Председник међународног жирија Архитектонског конкурса у организацији УИА 
(Међународна унија архитеката) за објекат Центра за промоцију науке у Новом 
Београду, (највећи по броју учесника архитектонски конкурс у Србији и највећи те 
године у организацији УИА). 

 

4.5. Награда за дело у међународној или националној селекцији 

2012. 
2011. 
2010. 
2010. 
2009. 
 
2007. 
2006. 
2005. 
2002. 
1995. 
 
1990. 
1991. 
1990. 
1989. 
1989. 

GRANDPRIX Салона Архитектуре за 2012 годину 
Признање Салона Архитектуре за архитектуру  
Награда Ранко Радовић за 2010 годину 
GRANDPRIX Салона Архитектуре за 2010 годину 
Награда града Београда за најбоље реализовано дело из области Архитектура и 
урбанизам за 2009.годину 
Специјално признање Салона Архитектуре за архитектуру 2007 годину 
Награда Савеза Архитеката Србије за најуспешније дело за 2006 годину 
GRANDPRIX Салона Архитектуре за 2005 годину 
Награда Салона Архитектуре за најбољи ентеријер 2002 годину 
Награда Централног округа града Москве за најуспешнију савремену изградњу у 
заштићеним срединама 
Награда - повеља издавачке куће БОРБА из области архитектуре у 1991.  
Награда Салона Архитектуре за најбољи ентеријер 1990 годину 
Златна плакета Привредне коморе Југославије за индустријски дизајн 
Награда Привредне коморе Београда за дизајн и техничка унапређења 
Награда – плакета Мајског салона УЛУПУДС-а 

 

4.6. Остали релевантни радови 

4.6.1. Изведени објекти националног значаја, објављен или приказан 

-‐ Стамбени објекат у ул. Лазаревачка, Београд  
-‐ Стамбено- пословни објекат „Media house“, Београд  
-‐ Београдски киоск „ДЕО-87“ 
-‐ Пословни Објекат „Садовое кољцо“, Москва  
-‐ Кућа за одмор од дрвета – Ритопек  
-‐ Пословни објекат- Управна зграда компаније „Синтез Корпорација“, Москва  
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4.6.2. Награда на националном конкурсу, односно конкурсу расписаном и 
спроведеном ван територије РС 

2012. Друга једнаковредна награда, (прва није додељена) -Трг Славија-Београд 
2007. Прва награда- Крушевац, Центар-Трг расинских партизана 
2005. Прва награда- Блок 25 и 26 -Нови Београд 
2004. Прва Једнаковредна награда - Стамбено-пословни комплекс у Бањалуци 
1991. Откуп- Теразијска тераса - Београд 
1991. Откуп- Пословни објекат и Базар у Македонској улици- Београд 
1990. Откуп- Стамбено насеље „Јакуб Кубуровић"- Земун 
1987. Прва награда- „Београдски Киоск" 
1987. Трећа награда - Стамбено пословни комплекс „Два брата"- Зајечар 
1986. Трећа награда- Народна библиотека -Трстеник 
1985. Прва награда - Спортски центар - Инђија 
1982. Прва награда - Основна школа - Ужице 
1981. Откуп- Музеј Револуције- /Бубљана 
1980. Прва награда- Дом културе -Зајечар 

 
4.6.3. Учешће на националној изложби (са националном или међународном 
селекцијом и каталогом) 

-‐ Салон Архитектуре у Београду (12 учешћа), Бина  – Београдска Итернационална недеља 
архитектуре (3 учешћа), Мајска изложба УЛУПУДСа – по позиву као гост. 

4.6.4. Изведени ентеријери међународног или националног значаја, објављен или 
приказан 

-‐ Ентеријер пословнице „ Ђердап Турист“ 1990 год. - награда БОРБЕ за архитектуру 
-‐ Ентеријер продавнице JOSHUA, награда Салона Архитектуре 2002. год. за ентеријер 
-‐ Ентеријер Куће у Низи у ул. Милана Тепића – часопис Интериер- Москва 2007. година 

4.6.5. Архитектонско-урбанистички пројекти 

2013. Фискултурна сала у оквиру Прве обреновачке школе - Обреновац 
2013. Објекат Центра за Нано-технологије- Београд 
2009. Идејно решење Стамбено-пословног објекта у ул. 27 Марта Београд – 

YUKAPITAL 
2009. Идејно решење БЛОКа  65 у Новом Београду, ПСП Фарман 
2007. Стамбено насеље «Химки»- Подмосковље, Русија 
2006. Хотелско-резиденцијални комплекс са аквапарком - Гантут, Дубаи, УАЕ 
2006. Идејна решења објеката за блокове 25. и 26. у Новом Београду, у склопу ПДР за 

Завод за Урбанизам Београда 
2002. Идејни пројекат са елементима главног (Стадија Проект) за надградњу  WEXIM 

банке у Москви 
2001. Идејно решење хотелско-туристичког комплекса ТУАПСЕ, Црно Море, Русија 
2000. Идејно решење управне зграде у Владикавказу, Северна Осетија, Русија 
2000. Тржни центар са синеплекс биоскопом - Крилатское- Москва, Русија 
1999. Спортски комплекс - Покривени картодром - многофункционална дворана -

Москва 
1995. Банка-Одеса, Украјина 
1999. Тржни центар- Метро Југозападна - Москва, Русија 
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4.6.6. Учешће на међународним и националним конкурсима 
 
-‐ Архитектонско урбанистички конкурс за Туристички комплекс ПРЧАЊ  
-‐ Архитектонско урбанистички конкурс за Дом културе у Нишу (студент)  
-‐ Архитектонско урбанистички конкурс за Стамбено пословни објекат на углу Ивана 
Милутиновића и Маршала Толбухина у Београду  
-‐ Архитектонско урбанистички конкурс за решење БЛОКА 24. у Новом Београду  
-‐ Архитектонско урбанистички конкурс за Музеј савремене уметности Војводине, Нови Сад 
-‐ Архитектонско урбанистички конкурс за стамбено насеље у Обреновцу  

4.6.7. Учешће у жирију националног конкурса 

-‐ Члан Жирија за Архитектонско урбанистички конкурс УМП на деоници Аутокоманда – 
Шумице (n.d.) 
-‐ Председник жирија за Новобеоградски Киоск  
-‐ Председник жирија за Архитектонско урбанистички конкурс пословног објекта - хотела у 
центру Новог Сада (n.d.) 
-‐ Председник жирија за Архитектонско урбанистички конкурс  Тржног, пословног и 
културног центра са делом Управе, Златибор  
-‐ Председник жирија за доделу награда на салону архитектуре  2006. године 
-‐ Председник жирија за решење београдске чесме  
-‐ Члан Жирија на архитектонском конкурсу за надградњу објеката на Тргу Партизана у 
Ужицу  

4.6.8. Други релевантни стручни и уметнички радови 

 

5. ДОПРИНОС АКАДЕМСКОЈ И ШИРОЈ ЗАЈЕДНИЦИ  

5.1. Учешће у ваннаставним активностима и органима Универзитета, односно 
значајним телима заједнице 

2010. Комесар Републике Србије на Бијеналу Архитектуре у Венецији. 
2009-2013. Члан Скупштине Инжењерске Коморе Србије. 
2008. Члан Стручног савета Министарства Културе Републике Србије за 

организацију наступа Републике Србије на Бијеналу Архитектуре у 
Венецији. 

2006-2011. Члан Скупштине Савеза инжењера и техничара Србије. 
2006-2011. Председник Савеза Архитеката Србије. 
2005-2009. Председник секције архитеката - извођача Инжењерске Коморе Србије у 

два сазива. 
1979-1980. Председник Савеза студената Архитектонског факултета (ССО) 

 
5.2. Чланство у академским и професионалним удружењима 

- Члан Друштва архитеката Београда од 1981.године 
- Члан Инжењерске коморе Србије од 2003.године 
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5.3. Наступи у медијима у циљу доприноса академској и широј заједници 

Наступао у емисијама радио и ТВ програма о актуелним темама и проблематици 
савремене српске архитектуре, као и освртима на ауторско-пројектантску проблематику. 

 

Јован М. Митровић рођен је 24.11.1956. године. Основно и последипломско образовање је 
стекао на Архитектонском факултету у Београду и делом у иностранству. Своја 
истраживања у области архитектонског пројектовања кандидат је публиковао у научним и 
стручним монографским публикацијама и часописима, као и на више домаћих и 
међународних конференција. У склопу своје академске каријере, кандидат је учествовао у 
различитим видовима наставе, као и у већем броју ваннаставних активности. Кандидат 
бележи два предавања по позиву. Свој стручно-уметнички рад кандидат је верификовао 
кроз више изведених објекта националног значаја, те кроз велики број награда за дело, 
односно више награда на националним конкурсима и две награде на међународном 
конкурсу. Своја дела излагао је на великом броју националних и више међународних 
изложби. У склопу дуге професионалне каријере у земљи и иностранству учествовао је у 
изради великог броја пројеката. Кандидат бележи велику активност у више националних 
организација.  
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3. мр Лазар Кузманов, дипл.инж.арх. 

 

1. БИОГРАФИЈА КАНДИДАТА 

1.1. Oсновни подаци 

Лазар Кузманов рођен је 18.04.1968. године у Тителу. 

1.2. Подаци о образовању 

1.2.1. Основне студије:  

1995. Дипломирао на Универзитету у Београду - Архитектонски факултет и 
стекао звање дипломирани инжињер архитектуре. 

  

1.2.2. Магистарске студије:  

1996-1998. Магистарске студије на Архитектонском факултету, Универзитета у 
Београду, Смер: Архитектонска организација простора, курс Становање. 

-‐ Магистрирао на Архитектонском факултету, Универзитета у Београду, 
Смер: Архитектонска организација простора), курс становање. Назив 
магистарске тезе, одбрањене 2008. године гласи: „Надоградња стамбених 
зграда у Новом Саду - валоризација и могућности унапређења процеса”. 

  

1.2.3. Докторске студије: 

-‐ На Факултету техничких наука, Универзитета у Новом Саду, ради на изради докторске 
дисертације под насловом „Принципи и модели обнове и трансформације 
вишепородичних стамбених зграда". 

 
1.3. Кретање у служби 

1.3.1. Рад у настави 

Учешће у настави на Одсеку за архитектуру Факултета техничких наука Универзитета у 
Новом Саду, од оснивања Одсека, октобра 1996. године, у својству спољног стручног 
сарадника.  

1.3.2. Професионална пракса 

2005. Оснивач Архитектонског студија "Kuzmanov and Partners" у Новом Саду. 
2000-2004. 
 

Покрајински секретар за архитектуру, урбанизам и градитељство 
Аутономне Покрајине Војводине и члан Извршног већа АП Војводине; 

1995-2001. 
 

Запослен у ЈП „Урбанизам,, Завод за урбанизам у Новом Саду, на 
пословима урбанистичког планирања и пројектовања и на изради 
урбанистичко техничке документације; 
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2. РАД У НАСТАВИ 

2.1. Способност за наставни рад 

2.1.1. Рад у настави на Универзитету у Београду-Архитектонски Факултет 

2.1.2. Рад у настави изван Универзитета у Београду 

- Учествовао у настави на Одсеку за архитектуру Факултета техничких наука Универзитета 
у Новом Саду, у својству спољног стручног сарадника код професора Ранка Радовића 
(октобар 1996 - октобра 2004) и у својству стручног сарадника код професора Радивоја 
Динуловића (октобар 2004. до данас), а на Департману за архитектуру и урбанизам, 
Катедра за архитектуру и урбанизам и то на следећим предметима: Архитектонско цртање 
(школске године: 1996/1997, 1997/1998); Урбанистичко пројектовање 1, 2 (школске године: 
1998/1999, 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004); Архитектонско 
пројектовање 1, 2 (школске године: 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 
2009/2010, 2010/2011, 2011/2012). 
 
2.1.3. Предавање по позиву 

3. НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД 

3.1. Научни, односно стручни радови објављени у научним часописима или 
зборницима, са рецензијама. 

3.1.1. Радови објављени у научним часописима са SCI SSCI или АНCI листе 

3.1.2. Радови објављени у домаћeм научном односно стручном часопису 

-‐ Кузманов Л.: “Последице процеса надоградњи стамбених зграда у Новом Саду“, Зборник 
радова са Симпозијума PhIDAC 09, Часопис “Наука + пракса“, Институт за грађевинарство 
и архитектуру, ГАФ Универзитета у Нишу, Ниш, 2009., стр. 12-15. 
-‐ Кузманов Л.: "Studeпt housing - Љубљана”, ДаНС- Часопис за архитектуру и урбанизам, 
бр. 56, септембар 2006, стр. 34-39 
-‐ Кузманов Л.: “Конкурси - најбољи пут ка квалитету”, ДаНС- Часопис за архитектуру и 
урбанизам, бр. 57, март 2007, стр. 4-5 
-‐ Кузманов Л.: “Хотел Центар у центру (пажње)”, ДаНС- Часопис за архитектуру и 
урбанизам, бр. 69, јун 2010, стр. 10-11 

3.1.3. Учешће у научним и стручним семинарима и конференцијама, чланство у 
организационим одборима научних и стручних скупова 

- Кузманов Л. “Војводина путоказ ка регионализацији Србије и европској интеграцији“, 
Зборник радова “Регионализација Србије и Црне Горе, пут у европске инеграционе 
процесе“, Удружење урбаниста Србије, Београд, 2002., стр. 362-366 

3.1.4. Научна монографија, или поглавље у монографији са више аутора 

3.1.5. Радови у стручном часопису или другој периодичној публикацији стручног   
карактера 

- Кузманов Л. "Просторни план Фрушке горе”, ДаНС- Записи из архитектуре, урбанизма и 
дизајна, бр. 47, септембар 2004, стр. 47-48 
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3.1.6. Објављен уџбеник, монографија, практикум или збирка задатака 

3.2. Учешће у научно-истраживачким пројектима 

3.2.1. Међународни пројекти 

3.2.2. Национални научно-истраживачки пројекти 

 

4. СТРУЧНИ И УМЕТНИЧКИ РАД 

4.1. Изведени објекти међународног значаја, објављен или приказан 

4.2. Награда на међународном конкурсу 

 

4.3. Учешће на међународној изложби (са међународном селекцијом и каталогом 
штампаним на једном од светских језика) 

2011. Међународна изложба за награду Европске уније за савремену архитектуру - 
MIES VAN DER ROHE 2011 - Пословне зграде “PIN COMPUTERS” у Новом Саду 

 

4.4. Учешће у жирију међународног конкурса 

4.5. Награда за дело у међународној или националној селекцији 

2012. 
 

Награда Салона архитектуре у Новом Саду, 2012. године за Архитектонски 
пројекат Дома за ученике Гркокатоличке црквене општине у Новом Саду. 

2010. Специјално признање Салона архитектуре у Новом Саду, маја 2010. године за 
архитектонску реализацију Пословне зграде “PIN COMPUTERS” у Новом Саду. 

2009. Годишња награда Савеза архитеката Србије за изведен објекат у 2009. години за 
Пословну зграду " PIN COMPUTERS" у Новом Саду. 

2007. Повеља Салона архитектуре у Новом Саду, маја 2007. године за Архитектонски 
пројекат Пословне зграде “PIN COMPUTERS” у Новом Саду. 

2004. Признање Међународне асоцијације савеза архитеката (МАСА - Удружење 
савеза архитеката република бившег СССР-а), 2004. године за Стамбену зграду у 
улици Алексе Шантића 66 у Новом Саду 

2004. Повеља Салона архитектуре у Новом Саду, 2004. године за Архитектонски 
пројекат Хотела „Александар“ у Новом Саду. 

2002. Годишња награда архитектуре Града Новог Сада за најбоље реализовано 
архитектонско дело у 2002. години, за Стамбену зграду у улици Алексе Шантића 
66 у Новом Саду. 

2002. Награда Салона архитектуре у Београду, 2002. године, за Архитектонски пројекат 
интерполације новог објекта у старо градско језгро града Новог Сада, за 
Пословни објекат “Париски магацин” у улици Краља Александра 12., Нови Сад. 

2002. Повеља Салона архитектуре у Новом Саду, 2000. године, за Архитектонско 
урбанистички пројекат „ЗЕПТЕР“ центра у Бања Луци. 
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4.6. Остали релевантни радови 

4.6.1. Изведени објекти националног значаја, објављен или приказан 

2010. Пословна зграде „PIN COMPUTERS“, Нови Сад, коаутор: Цвијетић Миљан; 2010.  

2007. 
 

Породична стамбена зграда у Рибњаку доњи пут 119. у Петроварадину, 
коаутор: Цвијетић Миљан; 2007. година 

2004. Хотел „АЛЕКСАНДАР“ на Булевару цара Лазара у Новом Саду; 2004. година 
2002.  Стамбено пословни објекат у улици цара Душана 43 у Новом Саду 
2001. 
 

Стамбено пословни објекат у улици Данила Киша 2-4 у Новом Саду 
коаутор: Микитишин Иља; 2001. година; 

2000. Стамбено пословни објекат у улици Алексе Шантића 66 у Новом Саду 
коаутор: Микитишин Иља; 2000. година; 

 

4.6.2. Награда на националном конкурсу, односно конкурсу расписаном и 
спроведеном ван територије РС 

2002. 
 

Архитектонски пројекат Пословног објекта у улици Краља Александра 12 у Новом 
Саду, коаутор: Микитишин Иља; 2002.година; Конкурсни рад; Прва награда 

2002. 
 

Урбанистичко - архитектонски пројекат централног градског блока у Кикинди, 
коаутор: Микитишин Иља; 2002.година; Конкурсни рад; Прва награда 

2001. 
 

Урбанистичко-архитектонски пројекат Новосадске банке у Новом Саду; коаутор: 
Микитишин Иља; 2001.година; Конкурсни рад; Откуп 

2000. 
 

Архитектонско - урбанистички пројекат „ZEPTER“ пословног центра у Бањалуци, 
коаутор: Микитишин Иља; 1999-2000. година; Конкурсни рад; Откуп 

1997. Урбанистички пројекат уређења пешачке зоне у Сремској Митровици, 1997. 
година; Конкурсни рад; Прва награда 

 
4.6.3. Учешће на националној изложби (са националном или међународном 
селекцијом и каталогом) 

1996- 
 

Салони архитектуре Новог Сада (1996, 1999, 2000, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 
2008, 2010, 2012. године); 

2012. 
 
2012. 

Изложба „Заобилазне стратегије - Архитектура у Војводини на почетку 21. века“, 
Музеј савремене уметности Војводине, Нови Сад, 2012. године. 
Изложба „Награде за архитектуру Ранко Радовић“, УЛУПУДС; 

2006- Удружење ликовних уметника примењених уметности и дизајнера Србије, 
Београд (2006, 2011, 2012). године  

2002-
2011. 

Салони архитектуре Београда (2002, 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 
2011.године); 

2010. 
 

Изложба „Годишње награде за архитектуру“, БИНА - Београдска 
интернационална недеља архитектуре, Београд, 2010. године 

2006- Нови Сад, (2006, 2008, 2010. године) 
2005. Самостална архитектонска изложба, Галерија УПИДИВ-а, Нови Сад  
2004. Изложба Савеза архитеката Србије "Архитектура у Србији на преласку два 

миленијума", Централни Дом архитектуре, Москва и Варшава (2004. године) 
 

4.6.4. Изведени ентеријери међународног или националног значаја, објављен или 
приказан 
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4.6.5. Архитектонско-урбанистички пројекти 

2013. Архитектонски пројекат Пословне зграде „НИНА МЕДИА“ у Новом Саду., Коаутор: 
Цвијетић Миљан;  

2013. Стамбени објекат у улици Васе Стајића 10-12 у Новом Саду коаутор: Цвијетић 
Миљан; - реализован 

2013. Стамбени објекат у улици Корнелија Станковића бб у Новом Саду коаутор: 
Цвијетић Миљан; 

2013. Стамбено пословни објекат на углу улициа Лазе Нанчића 10 и цара Душана 2 у 
Новом Саду, коаутор: Цвијетић Миљан; 2013.година - реализован 

2012. Реконструкција и доградња Еколошког центра „Радуловачки“ у Сремским 
Карловцима, коаутори: Константиновић Драгана, Немања Миличић, Цвијетић 
Миљан; 2012.година - реализован 

2012. Архитектонски пројекат Дома за ученике Гркокатоличке црквене општине у Новом 
Саду, Коаутор: Цвијетић Миљан;  

2011. Архитектонски пројекат Факултета за менацмент ФАМ у Сремским Карловцима, 
коаутор: Цвијетић Миљан;  

2011. Стамбено пословни објекат у улици Пап Павла 22 у Новом Саду, коаутор: 
Цвијетић Миљан; 2011. година - реализован 

2011. Стамбено пословни објекат у улици Краљевића Марка 16 у Новом Саду, коаутор: 
Цвијетић Миљан; 2011. година - реализован 

2011. Архитектонски пројекат Предшколске установе у Шимановцима, коаутори:, 
Цвијетић Миљан;  

2010. Архитектонски пројекат Пословно стамбене зграде у Сремској Митровици на углу 
улица Паробродске и Променаде, коаутори: Константиновић Драгана, Цвијетић 
Миљан;  

2010. Стамбено пословни објекат у улици Алексе Шантића 13-15 у Новом Саду, 
коаутор: Цвијетић Миљан; 2010. година - реализован 

2009. Архитектонски пројекат зграде Студентског културног центра у Новом Саду, 
коаутор: Константиновић Драгана;  

2009. Стамбена зграда у улици Станоја Станојевића 20 у Новом Саду, коаутор: 
Цвијетић Миљан; 2009.година - реализован 

2008. Архитектонски пројекат спортске хале у Пећинцима, коаутор: Константиновић 
Драгана;  

2008. Стамбено пословне зграде у улици Новака Радоњића и Теодора Павловића у 
Новом Саду; коаутори: Константиновић Драгана и Цвијетић Миљан; 2008. година 
- реализован 

2008. Стамбена зграда у улици Јанка Чмелика 55-57 у Новом Саду, коаутор: 
Константиновић Драгана; 2008.година - реализован 

2008. Стамбена зграда у улици Станоја Станојевића 18 у Новом Саду, коаутор: 
Цвијетић Миљан; 2008. година - реализован 

2007. Породична стамбена зграда у улици Цвећарској 25 у Новом Саду, коаутор: 
Цвијетић Миљан; 2007. година - реализован 

2007. Архитектонски пројекат Пословне зграде Н20 у Новом Саду, коаутор: Цвијетић 
Миљан;  

2007. Стамбено пословни објекат у улици Лукијана Мушицког 28 у Новом Саду, 
коаутор: Константиновић Драгана; 2007. година - реализован 

2007. Стамбена зграда у улици Станоја Станојевића 16 у Новом Саду, коаутор: 
Цвијетић Миљан; 2007 година - реализован 

2007. Реконструкција и доградња Општинског услужног центра у Пећинцима, коаутор: 
Кери Соња; 2007. година - реализован 
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2007. Стамбено пословни објекат у улици Алексе Шантића 9-11 у Новом Саду, коаутор: 
Цвијетић Миљан; 2007. година - реализован 

2007. Стамбена зграда у улици Војводе Шупљикца 28 у Новом Саду, 
коаутор: Кери Соња; 2007.година - реализован 

2006. Стамбени објекат у улици Јанка Чмелика 17 у Новом Саду; 2006. година - 
реализован 

2006. Стамбено пословни објекат у улици Дожа Ђерђа 4-6 у Новом Саду; 
2006. година - реализован 

2006. Реконструкција и доградње Гимназије „Лаза Костић“ у Новом Саду, 
коаутор: Атанацковић Јелена; 2006. године - реализован 

2006. Реконструкција и доградње Школе за дизајн „Богдан Шупут“ у Новом Саду, 
коаутор: Атанацковић Јелена; 2005. године - реализован 

2005. Стамбено пословни објекат у улици Толстојевој 2 у Новом Саду, 
коаутор: Маринчић Драган; 2005. година - реализован 

2004. Пословна зграда Института за тополарство у улици Антона Чехова 13 у Новом 
Саду, коаутор: Маринчић Драган; 2004. година - реализован 

2003. Стамбено пословни објекат у улици Петра Драпшина 27 у Новом Саду; 
2003. година; - реализован 

 

 

4.6.6. Учешће на међународним и националним конкурсима 
 
2006. Архитектонски пројекат стамбене зграде Сунчана страна у Новом Саду, 

коаутори: Атанацковић Јелена, Константиновић Драгана, Цвијетић Миљан; 2006. 
година; Конкурсни рад; 

2006. Архитектонски пројекат Пословно стамбене зграде ГиК Банат у Зрењанину, 
коаутори: Атанацковић Јелена, Константиновић Драгана, Цвијетић Миљан; 
2006.година; Конкурсни рад; 

2005. Архитектонски пројекат Апартманског комплекса Нуро бапке у Београду, 
коаутори: Цвијетић Миљан и Карл Мичкеи; 2005. година; Конкурсни рад; 

 Архитектонски пројекат за Пословни објекат „ЕХ-1МС, са МАХИ ДИСКОНТОМ на 
Булевару цара Лазара у Новом Саду; 2003.година; Конкурсни рад; 

2000. Урбанистичко-архитектонски пројекат Цветног трга у Београду; коаутор: 
Микитишин Иља; 2000. година; Конкурсни рад; 

2000. Урбанистички пројекат уређења трга Крајине у Бањалуци; 
2000. година; Конкурсни рад; 

- Урбанистички пројекат уређења централне пешачке зоне у Кули, 
година; Конкурсни рад 
 

 

4.6.7. Учешће у жирију националног конкурса 

- Члан жирија на Салону архитектуре у Новом Саду (2001), Урбанистичком салону у Нишу 
(2003), Салону архитектуре у Београду (2005), Награди „Ранко Радовић“ (2007 и 2008) и 
Салону архитектуре у Нишу (2009 и 2012.), као и на многим архитектонским и 
урбанистичким конкурсима. 
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4.6.8. Други релевантни стручни и уметнички радови 

- Самостална изложба архитектонских фотографија "Небо над Берлином" - Извршно Веће 
Аутономне покрајине Војводине (2003. године) 
 

5. ДОПРИНОС АКАДЕМСКОЈ И ШИРОЈ ЗАЈЕДНИЦИ  

5.1. Учешће у ваннаставним активностима и органима Универзитета, односно 
значајним телима заједнице 

- Члан Програмског савета за избор представника Републике Србије на међународној 
изложби Бијеналу архитектуре у Венецији (2010, 2012. године) 
- Председник Друштва архитеката Новог Сада; (2005-2008.) 
- Главни и одговорни уредник часописа за архитектуру и урбанизам „ДаНС“, Друштва 
архитеката Новог Сада (2006-2008.) 
- Председник Управног одбора ЈП „Завод за урбанизам Војводине“; (2005-2009.) 
- Председник Надзорног одбора ЈП „Урбанизам“, Завод за урбанизам Нови Сад, (2008-
2009.) 
- Председник Комисије за планове Града Новог Сада, (2008.) 
 
5.2. Чланство у академским и професионалним удружењима 

1995.- 
1996.-2000. 
2001.-2005. 
2005.- 
 
2003.- 

Члан Друштва архитеката Новог Сада и Савеза архитеката Србије; 
Члан Управног одбора Друштва архитеката Новог Сада;  
Члан Управног одбора Савеза архитеката Србије;  
Члан Удружења ликовних уметника примењених уметности и дизајнера 
Војводине - УПИДИВ;  
Члан Инжењерске коморе Србије; 

 

5.3. Наступи у медијима у циљу доприноса академској и широј заједници 

-  

Лазар Кузманов рођен је 18.04.1968. године у Тителу. Основно и последипломско 
образовање је стекао на Архитектонском факултету у Београду где је и магистрирао. 
Тренутно је PhD кандидат на Факултету техничких наука у Новом Саду где учествовује у 
различитим видовима наставе у својству спољног сарадника. Своја истраживања у 
области архитектонског пројектовања кандидат је публиковао у научним и стручним 
монографским публикацијама и часописима. Свој стручно-уметнички рад кандидат је 
верификовао кроз више изведених објекта националног значаја и више награда за дело, 
односно више награда на националним конкурсима. Своја дела излагао је на више 
националних и једној међународној изложби. У склопу стручног рада учествовао је у 
изради великог броја пројеката. Кандидат бележи активност у више националних и 
регионалних организација. Тренутно је запослен у архитектонском бироу чији је оснивач. 
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4. мр Мирослава Петровић - Балубџић, дипл.инж.арх. 

 

1. БИОГРАФИЈА КАНДИДАТА 

1.1. Oсновни подаци 

Мирослава Петровић - Балубџић рођенa је 26.10.1956. године у Ваљеву 

1.2. Подаци о образовању 

1.2.1. Основне студије:  

1981. Дипломирала на Универзитету у Београду - Архитектонски факултет и стекла 
звање дипломирани инжињер архитектуре. 

  

1.2.2. Магистарске студије:  

2010. Магистрирала на Архитектонском факултету, Универзитета у Београду. Назив 
магистарске тезе гласи: "Упоредна анализа формирања јавних простора уз 
водени ток" на примеру градова у Србији, ментор проф. др Владан Ђокић  

  

1.2.3. Докторске студије: 

1.3. Кретање у служби 

1.3.1. Рад у настави 

 
1.3.2. Професионална пракса 

od 2010.  
2006-2010. 
2002-2005.  
od 2001.  
od 2000.  
1999-2000. 
1995.-1999. 
1994. 
1992.-1995. 
1991.-1992. 
 
1984.-1991. 
1981.-1983. 

Обновљен статус "слободни уметник" УЛУПУДС 
Оснивач пројектног бироа "Ландарх" 
Руководилац на Плановима Дет.Рег. у Урбанистичком заводу Београда 
Остварен статус "слободни уметник" у УЛУПУДС-у  
Самостални аутор 
Водећи пројектант у ДП "Инжењеринг Гоша Пројметал" 
Самостални пројектант у ПП "Пром - Инжењеринг" 
Југинус - аутор првонаграђеног решења за урбанистички план Лајковца 
Одговоми пројектант - "ИБИ инжењеринг и пројектовање" у Београду 
Руководилац "групе за урбанизам - Инвест Биро" Београд, аутор више 
планова  
Одговорни урбаниста у "групи за урбанизам - Инвест Биро" у Београду 
Сарадник у ЦЕП-Центар за планирање урбаног развоја у Београду 
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2. РАД У НАСТАВИ 

2.1. Способност за наставни рад 

2.1.1. Рад у настави на Универзитету у Београду-Архитектонски Факултет 

-‐ Сарадник у настави на урбанистичкој катедри на Архитектонском факултету у Београду 
на мастер студијама на предмету "Текстура градских простора" и на семинару "Урбани 
дизајн" код проф. мр. Драгане Базик д.и.арх - 2011/12. 

-‐ Сарадник у настави на катедри за пројектовање на Архитектонском. факултету у 
Београду у оквиру предмета Синтезни пројекат I, II и III год, код проф. М. Лојаница д.и.арх 
- 1997/98. 

 

2.1.2. Рад у настави изван Универзитета у Београду 

2.1.3. Предавање по позиву 

 

3. НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД 

3.1. Научни, односно стручни радови објављени у научним часописима или 
зборницима, са рецензијама. 

3.1.1. Радови објављени у научним часописима са SCI SSCI или АНCI листе 

3.1.2. Радови објављени у домаћeм научном односно стручном часопису 

-‐ "Породична кућа у Земуну", у мађарском архитектонском часопису "Magyar 
epitomuveszet", мај 2003, (објављено на мађарском језику) 

 

3.1.3. Учешће у научним и стручним семинарима и конференцијама, чланство у 
организационим одборима научних и стручних скупова 

-‐ "Трансформација организације стамбеног простора и третман земљишта у условима 
нових власничких односа на примеру вишеспратних стамбених објеката на општини 
Врачар у Београду" - научни скуп "Унапређење и даљи развој становања у вишеспратним 
зградама" - Грађевински факултет универзитета у Нишу - 1985. (Зборник радова). 

-‐ "Restoration and reconstruction of а town core оп the example оf building renovation оf 
downtown area of Uzice "YU Best Practices, Yugoslav Natioпal Habitat II Соmmite 
(представљање земље на међународној комференцији у Најробију) 1995 

-‐ "Старо и ново у планирању и обликовању малих градова - пример Лајковац" - у оквиру 
међународног научног скупа "Архитектура и урбанизам на прагу III миленијума" у 
Београду - 1996. (Зборник радова). 

-‐ "Процес ремоделовања једне стамбене улице" (пример: искуство формирања пешачке 
улице у Лајковцу) у оквиру научног скупа "Унапређење становања 2" - Архитектонски 
факултет универзитета у Београду - 1998. (Зборник радова) 
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-‐ "Traditional and new - harmony or contrast, experiences from Serbia", Светски конгрес 
архитеката у Истамбулу 2005 

-‐ "Естетика урбане свакодневице", Симпозијум на тему "Урбани дизајн", организација ДУБ, 
2005 

-‐ "Реконструкција центра Ваљева и урбани идентитет као туристички потенцијал ", 
Међународни научни скуп „Одрживи просторни развој градова" зборик срадова, ИАУС 
Београд, 2008 

-‐ "Парк индустријског наслеђа сењски рудник", конференција "Индустријско наслеђе - 
проблеми и могућности интегративне заштите, презентације и ревитализације", Завод за 
заштиту споменика културе града Београда, 2012. 

-‐ "Урбана обнова дела центра Ужица, Мегдан_20 година напора ", конференција "Стара 
градска језгра и историјске урб.целине, проблем и могућности очувања и управљања", 
Завод за заштиту спомрничке културе Београда, 2013. 

 
3.1.4. Научна монографија, или поглавље у монографији са више аутора 

-‐ РЕКА И ГРАДСКИ ПРОСТОРИ У СРБИЈИ, монографија, заступа и штампа Задужбина 
Андрејевић, Београд, 2013. 

-‐ "Бистро као вода са извора", текст у монографији "Време архитектуре_ архитектура и 
урбанизам у Ваљеву 2004-2009" приредио М.Максимовић 

 
3.1.5. Радови у стручном часопису или другој периодичној публикацији стручног   
карактера 

-‐ "Од конкурса ка реализацији", текст у часопису Колубара, Ваљево, 2012 
-‐ Текст о концепту уређења центра Ваљева у часопису "Време архитектуре", 2002-2003", 
приредио М.Максимовић, 2004. 

 
3.1.6. Објављен уџбеник, монографија, практикум или збирка задатака 

3.2. Учешће у научно-истраживачким пројектима 

3.2.1. Међународни пројекти 

3.2.2. Национални научно-истраживачки пројекти 

 

4. СТРУЧНИ И УМЕТНИЧКИ РАД 

4.1. Изведени објекти међународног значаја, објављен или приказан 

4.2. Награда на међународном конкурсу 

4.3. Учешће на међународној изложби (са међународном селекцијом и каталогом 
штампаним на једном од светских језика) 

2004. Међународни фестивал архитектуре Зобцество: Москва, Гомељ, Белорусија, 
Варшава и Познањ 
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4.4. Учешће у жирију међународног конкурса 

4.5. Награда за дело у међународној или националној селекцији 

2012. Годишња нагарада УЛУПУДСа за 2011. годину 
2012. Признање 34. САЛОНА АРХИТЕКТУРЕ за "Парк индустријског наслеђа, Сењски 

Рудник" 
2007. Признање 29. САЛОНА АРХИТЕКТУРЕ у категорији урбанизма за "Насељски парк", 

Београд 
2002. Годишња награда УЛУПУДС-а за 2001. годину 
1994. ВЕЛИКА НАГРАДА 19. САЛОНА АРХИТЕКТУРЕ за објекте на Мегдану, Ужице 

 

4.6. Остали релевантни радови 

4.6.1. Изведени објекти националног значаја, објављен или приказан 

2013. Реконструкција, Музеј инд. наслеђа, Сењски Рудинк, (са М.Т.) 
2009. Стамбени објекат, ул Вуколе Дабића, Мегдан, Ужице, П+4+пк, 2009. (са М.Т.) 
2007. Стамбено посл. објекат (п+4+по), Омладинска 52, Ужице, 2007. (са М.Т.) 
1999. Стамбено посл. објекат Ф (поред реке, п+4+по), Мегдан, Ужице. 
1995. Стамбени објекат у Београду, Молерова 64-66 (П+4+По), (са М.Т) 
1993. Стамбено пословни објекти (АиБ), "Мегдан" (П+3+По), Ужице, (са М.Т) 

 

4.6.2. Награда на националном конкурсу, односно конкурсу расписаном и 
спроведеном ван територије РС 

2010. 
 
2009. 
 
2008. 
 
 
2008. 
 
2007. 
 
2007. 
 
2006. 
 
2005. 
 
2005. 
 
2003. 
 
2002. 
 
2002. 

Бијело Поље, урбанистичко арх. решење за главни градски Трг и околне објекте, 
Црна Гора, међународни конкурс (III награда), аутор са М.Б.и В.Ј, 2010. 
Нови Сад, Општеградски центар, градска управа, суд, урбанизам и 
администрација, међународни конкурс (III награда), аутор са М.Т., 2009. 
Међај, насеље на десној обали реке, изградња на новим принципима  
тржишне економије, ново лице града према реци, Ужице, реп. јавни конкурс  
(I награда подељена), аутор са М.Т., 2008. 
Хотел у Скадарској улици у Београду, нови објекат у амбијентално заштићеној 
целини Скадарлије (откуп), аутор са М.Б. и В.Ј., 2008. 
Тврђава "Кастел" у Бања Луци, обнова и истраживање нових функција, 
Републ. Српска, међународни јавни конкурс (II награда), аутор са М.Т., 2007. 
Блок "Трг расинских партизана", Крушевац, истраживање новог идентитета дела 
града, републички јавни конкурс (повишени откуп), аутор са М.Т., 2007. 
Центар Градишке, концепт изласка града на реку, Република Српска, Босна, 
међународни јавни конкурс (I награда), аутор са М.Т., 2006. 
Уређење центра и шире зоне Дивчибара, план изградње хотела и нових функција 
рекреације и туризма (III награда), аутор са М.Т., 2005. 
Социјално становање, Краљево, насеље и интеграција, УН-ХАБИТАТ (II награда), 
аутор, 2005. 
Ваљево, центар града и трг на десној обали реке, контакт са историјским 
наслеђем Тешњара (I пласман), аутор са М.Т., 2003. 
Центар Земуна, концепт јавних простора, реконструкција старог језгра и ново 
решење приобаља (I награда - подељена), аутор са А.В, 2002. 
Житорађа нови идентитет центра, 2002, аутор (II награда) 
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2002. 
 
2001. 
2001. 
 
 
2001. 
 
2000. 
 
- 
 
1999. 
 
1999. 
 
1993. 
 
1993. 
 
1992. 
 
1990. 
 
1991. 
 
1990. 
 
1988. 
 

Уређење десне обале Савског језера, концепт простора са особеном функцијом 
рекреације (I награда), аутор, 2002. 
Нова Пошта у Ужицу (I награда - подељена), аутор са М.Т. 2001. 
Марина Дорћол, реконструкција инд. наслеђа, нова велика марина и изградња 
атрактивног пословног простора уз воду, Београд (I награда-подељена), позвани 
аутори, аутор са М.Т, 2001. 
Пешачка улица и тргови у Лазаревцу, уређење и реконструкција пешачке зоне 
центра града (I награда), аутор са М.Т, 2001. 
Урбанистичко арх. решење за комплекс, Рекреациони центар и мотел у Апатину, 
позивни конкурс (I пласман), аутор са М.Б. 2000. 
Урбанистичко архитектонска поставка пословних објеката у Рајићевој улици у 
центру Београда (откуп), аутор са М.Т. 
Урбанистичко архитектонско решење центра Мионице, главни трг и контактна 
зона, (први откуп), аутор 1999. 
Реконструкција Трга Партизана у Ужицу, предлог за нове функције (III награда), 
аутор са М.Т.и З.А. 1999. 
Нови урбани идентитет центра града Лајковца, дефинисање позиције општине и 
пешачке улице, републички јавни конкурс (I награда), аутор са К.Л. 1993. 
Тржно пословни центар уз главну пешачку улицу у Зрењанину, позвани конкурс 
(I награда), аутор са М.Т. и Д.С. 1993. 
Пословни хотел високе категорије "Б. Карић" на Теразијама, Београд, јавни 
конкурс (I откуп), аутор 1992. 
Врачарски плато, концепт поставке објеката и однос према храму Св.Саве, 
блокови 92 и 95, Београд (I откуп), аутор са О.М и Д.Ш,1990. 
Тржни центар са пијацом на Курлагином раскршћу у Ужицу, урбанистички концепт 
и арх.идентитет (I награда), аутор, 1991. 
Ново стамбено насеље на лесном одсеку и реконстр. контактне амбијенталне 
зоне уз ул. Ј. Кубуровић, Земун (I пласман), аутор са А.В.и Р.Г, 1990. 
Урбанистичко решење дела центра града и приобаља Панчева, реконструкција 
наслеђа и нов идентитет приобаља (III награда), аутор са А.В,1988. 

 
4.6.3. Учешће на националној изложби (са националном или међународном 
селекцијом и каталогом) 

2013. Ретроспективна изложба, 60 год. УЛУПУДС, избор награђених члaнова. Галерија 
Андрићев Венац,Београд 

1988- Салон архитектуре у Београду, 1988-2012. 
2012. Салон архитектуре у Новом Саду 
2010. Ретроспективна изложба УЛУПУДСа, у Кнез Михајловој 5, у Београду 
2005. Салон пејзажне архиектуре у Београду 
2003. Самостална изложба, ПРЕДЕЛИ АРХИТЕКТУРЕ, галерија Сингидунум, Кнез 

Михајлова, организација УЛУПУДС, Београд 
 

4.6.4. Изведени ентеријери међународног или националног значаја, објављен или 
приказан 

2009. Ентеријер хола, Завод за интелектуалну својину, К. Љубице 5, Београд 
2009. Ентеријер, Центар за едукацију, инвеститор European Patent Ofice, Београд 
2007. Ентеријер, Мајска изложба УЛУПУДСа, "Турско купатило", Београд 
2001. Ентеријер, Креативна радионица за децу, Дедиње, Београд 
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4.6.5. Архитектонско-урбанистички пројекти 

2011. Парк индустријског наслеђа Сењски Рудник, реконструкција (аутор са М.Т.) 
2011. Стамбени пословни објекат у Дечанској улици, Ужице (П+6), (аутор са М.Т.) 
2011. Стамбени објекат, у изградњи. Учитељска 33,200м2, Београд 
2008. Студеница, реконструкција сеоског домаћинства у турисички Комплекс,1500м2 

(аутор) 
2006. Насељски парк у насељу Спортски центар на Чукарици, 42,8ha,  

идејни и главни пројекат објеката и партера (награда салона архитектуре), 
(аутор) 

2005. Породична кућа у Лисичијем потоку, Београд, 700м2 (аутор) 
2004. Уређење приобаља, десна обала савског језера, Београд,  

идејни и главни пројекат објеката и партера (аутор I награде) 
1995. Објекат - Скупштине општине Лајковац,  

идејни пројекат (аутор I награде) 
1992. Тржни центар. са пијацом на Курлагином раскршћу у Ужицу, главни пројекат 

(аутор I награде), 5000м2 
1980. Пренамена коњушнице у галерију ловних трофеја,  

замак Блоис, Француска,1980. 
 

4.6.6. Учешће на међународним и националним конкурсима 

2012. Препоруке за развој, Бела Црква, конкурс "Вароши и варошице Србије" (аутор) 
1995. Уређење партера код Вуковог споменика, јавни конкурс (обештећење - похвала), 

(аутор) 
1990. Ст. групација Цвећара у Београду, позвани конкурс (аутор са А.В.) 
1990. Спортско рекреативни центар Врела у Босанском Броду, позвани конкурс (нису 

објављени резултати), (аутор са М.Т. и С.Ј.) 
1990. Стамбено насеље Царина у Смедереву, позивни конкурс (нису објављени 

резултати), (аутор са М.Т. и С.Ј.) 
1989. Уређење центра Сомбора, конкурсни пројекат (аутор са А. В.) 

 

4.6.7. Учешће у жирију националног конкурса 

2005. Позивни конкурс за локац. тржног центра на Тошином бунару, Урб. Завод, 
Београд 

2004 "Годишња награда за архитектуру" додељује Савез архитеката Србије, члан 
жирија 

2003 Јавни конкурс за урбанистичко архитектонско решење трга у Ариљу, представник 
ДАБа, члан жирија 
 

 

4.6.8. Други релевантни стручни и уметнички радови 

-‐ Ентеријер (пројекат), Улаз са портирницом, Музеј примењене ум., Београд, (аутор), 2013. 
-‐ Ентеријер (пројекат), издавачка кућа "Аргументи и факти", Москва, (аутор), 2001. 
-‐ Типски киоск - Севал систем, 1996. (са М.Т. и Д.С.) 
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5. ДОПРИНОС АКАДЕМСКОЈ И ШИРОЈ ЗАЈЕДНИЦИ  

5.1. Учешће у ваннаставним активностима и органима Универзитета, односно 
значајним телима заједнице 

-‐ Члан Управног одбора Музеја примењене уметности у Београду, 2013. 
-‐ Председник Савета Салона архитектуре, 2010/11. 
-‐ Члан Савета Салона архитектуре у Београду, 2008/09. 
-‐ Председник архитектонске секције УЛУПУДС-а, 2008/10. 
-‐ Члан Управног Одбора УЛУПУДСа, 2007/09, 2007/09. 
 
5.2. Чланство у академским и професионалним удружењима 

-‐ Друштво архитеката Београда, Србије, 
-‐ Урбанистички савез Србије 
-‐ УЛУПУДУС - удружење ликовних и примењених уметника Србије и  
-‐ Инжењерска комора Србије, пројектантска и урбанистичка лиценца 
 

5.3. Наступи у медијима у циљу доприноса академској и широј заједници 

- 

Мирослава Петровић - Балубџић рођенa је 26.10.1956. године у Ваљеву. Основно и 
последипломско образовање је стекла на Архитектонском факултету у Београду где је и 
магистрирала. Своја истраживања у области архитектуре и урбанизма кандидаткиња је 
публиковала у већем броју научних и стручних монографских публикација и часописа. 
Кандидаткиња је ауторка једне научне монографске публикације. Учествовала је на више 
домаћих и међународних конференција и научних скупова. Кандидаткиња је учествовала у 
различитим видовима наставе из области архитектонског пројектовања и урбанизма. Свој 
стручно-уметнички рад кандидаткиња је верификовала кроз шест изведених објекта 
националног значаја, те кроз пет награда за дело, односно велики број награда на 
националним конкурсима. Своја дела излагала је на више националних и једној 
међународној изложби. У склопу своје дуге професионалне каријере израдила је велики 
број пројеката, учествовала на великом броју конкурса и била три пута члан жирија на 
домаћем конкурсу. Кандидаткиња бележи активност у више националних организација.  
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5. др Михаило Лујак, дипл.инж.арх 

 

1. БИОГРАФИЈА КАНДИДАТА 

1.1. Oсновни подаци 

Михаило Лујак рођен је 19.12.1971. године у Београду 

 

1.2. Подаци о образовању 

1.2.1. Основне студије:  

1999. Дипломирао на Универзитету у Београду - Архитектонски факултет и 
стекао звање дипломирани инжињер архитектуре. 

  

1.2.2. Магистарске студије:  

1999-2001. Постдипломске студије на Архитектонском факултету у Београду; Курс 
Биоклиматско и Архитектонско пројектовање. 

  

1.2.3. Докторске студије: 

2005-2008. Докторске студије Архитектонског факултета у Београду. Студије научног 
карактера, област истраживања - Архитектура, ужа област истраживања - 
Студије Архитектуре.  
- Одбрањена Докторска дисертација (24. 09. 2012.) на Архитектонском 
факултету Универзитета у Београду, са оценом 10. Тема дисертације: 
Промена парадигме архитектонско- урбанистичких концепата у процесу 
конституисања југословнеског културног простора у периоду од 1947. до 
1974. године. 

  

1.3. Кретање у служби 

1.3.1. Рад у настави 

2012. Доцент на Државном универзитету у Новом Пазару, Студијски програм 
Архитектура. 

2001-2012. Архитектонски факултет у Београду. Асистент на Департману за 
Архитектуру на предметима Архитектонског пројектовања 1, 2, 3 и Мастер 
студија. 

2003. Архитектонски факултет у Братислави, Словачка. Сарадник у настави у 
звању Доцента на предметима Мастер студио 3 и 4, и Велики студио - 
Пројектовање стамбених и јавних објеката. 

1999-2001. Архитектонски факултет у Бања Луци, Босна и Херцеговина. Асистент на 
Катедри за пројектовање на предметима Архитектонско пројектовање 
стамбених и јавних објеката и Архитектонске конструкције 1 и 3. 
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1.3.2. Професионална пракса 

2013. Саветник/Стручни консултант Аустријске амбасаде у Београду. 
2008-2011. Архитектонски студио Atelier Podrecca Vienna, Беч Аустрија. 

Архитектонска пракса архитекте и професора Бориса Подреке.  
Сарадник - Партнер за Србију и Црну Гору. 

2004-2012. Архитектонска компанија „Пројект АД“, Бања Лука, Босна и Херцеговина. 
Шеф сектора за Архитектонско пројектовање.  
Одговорни и Водећи пројектант тима архитеката и инжењера на Идејним и 
Главним урбанистичким и архитектонским пројектима (на више од 80 
пројеката) 

2007-2008. Nobel Сотраnу, Београд, Србија. Пројект менаџер и Аутор архитектонских 
пројеката за Нова села/градове за избеглице у Дарфуру, Судан. 
Финансијска и Пројектантска документација за:  
Стамбене објекте, Културни центар, Обданиште, Основну и Средњу школу, 
Амбуланту, Дом здравља и Болницу и Полицијску станицу.  
Инвестиција Арапске донаторске конференције 2.500.000.000 еура за 
10.000.000 м2. 

2001-2005. Архитектонски студио Mitri, Београд. Одговорни пројектант, на изради 
Идејних и главних пројеката (више од 30 пројеката) 

1999-2001. Институт за урбанизам Републике Српске, Бања Лука, Босна и 
Херцеговина. Архитекта - аутор у тиму на изради Идејних и Главних 
пројеката (више од 40) и свих врста Урбанистичке документације  
(више од 20) 

 

 

2. РАД У НАСТАВИ 

2.1. Способност за наставни рад 

2.1.1. Рад у настави на Универзитету у Београду-Архитектонски Факултет 

-‐ Дипломски Мастер пројекат - Модул М9, Курс М9.1. Теза; Курс М9.2. 4. семестар Мастер 
академских студија, Проф. др Милорад Рибар. Архитектонско-урбанистички пројекат - 
Модул М4 Курс М6.1. Мастер Студио, 3. семестар Мастер академских студија, проф. др 
Милорад Рибар. Изборни предмет 1 - Пројектовање у руралним подручјима 1, Модул М8, 
Курс М8.1. семестар Мастер академских студија, проф. др Милорад Рибар. Изборни 
предмет 2: Пројектовање у руралним подручјима 2 - Модул М8, Курс М8.2. семестар 
Мастер академских студија, проф. др Милорад Рибар.  
Пројектантска радионица 3 - Модул М7 3. семестар Мастер академских студија, проф. др 
Милорад Рибар. 
 
-‐ Студио пројекат 1 - Архитектура, Модул 8, 3. семестар основних академских студија, доц. 
мр Александар Виденовић. Студио пројекат 4 - Синтеза, Модул 19, 4. семестар основних 
академских студија, доц. мр Александар Виденовић. Студио пројекат 2 - Архитектонске 
конструкције, Модул М6, 4. семестар основних академских студија, проф. др Миодраг 
Несторовић Увод у пројектовање - Модул 2 Курс 2.4. Елементи пројектовања, 1. семестар 
основних академских студија, проф. др Милан Ракочевић.  
Посебни проблеми у пројектовању, 5. година студија, проф. др Милорад Рибар.  
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2.1.2. Рад у настави изван Универзитета у Београду 

-‐ Државни универзитет у Новом Пазару (Доцент): Пројектовање: Завршни рад - Туристички 
објекти, 8. семестар основних студија; Пројектовање у историјском контексту - ОААО, 7. 
семестар основних студија; Пројектовање: Јавни објекти I - Школски објекти, 5. семестар 
основних студија; Пројектовање: Јавни објекти II - Објекти културе 7. семестар основних 
студија; Посебни проблеми у пројектовању, 7. семестар основних студија; Заштита и 
ревитализација, 7. семестар основних студија;  
Увод у архитектуру, 1. семестар основних студија; Елементи пројектовања, 1. семестар 
основних студија. 
 
-‐ Архитектонски Факултет у Братислави, Словачка (Сарадник у настави - Доцент): 
Интегрисани пројектни атеље 1, V година студија. Проф. др Петер Пушкар, Проф. др 
Марија Самова. Велики Атеље - Пројектовање стамбених објеката, II година студија. Проф. 
др Бранислава Будкеова.  
Пројектовање јавних објеката, V година студија. Проф. др Бранислава Будкеова. 
Интегрисани пројектни атеље 1, VI година студија. Проф. др Бранислава Будкеова. 

 

2.1.3. Предавање по позиву 

-‐ Предавање на Докторским академским студијама Архитектонског факултета у Београду. 
 
-‐ Тема: Атлас Београда. Урбани портрет Београда - Простор културе у Београду - 
културни догађаји. У оквиру предмета: Методологија архитектонског и урбанистичког 
пројектовања, ванредни проф. др Љиљана Благојевић, 1. семестар докторских академских 
студија.  
/Семинар о методологији, процесу истраживања и резултатима рада на истраживачком 
пројекту Атлас Београда - Урбани портрет Београда, спроведеном током 2007-2008. 
године у оквиру предмета Наука о простору, ванредни проф. др Љиљана Благојевић, 4. 
семестар докторских академских студија. 16. Мај 2008. 
 
-‐ Предавање на Дипломским академским студијама Архитектонског факултета у Београду. 
Тема: Значење појмова у савременој теорији архитектуре.  
Предавање у оквиру Модула М4 - Архитектонско-урбанистички пројекат, Курс М4.2. 
Семинар 1 - Приватни простори и објекти, 1. семестар дипломских академских студија - 
мастер, доцент Милан Ђурић. Амфитеатар Архитектонског факултета у Београду, 05. 
Новембар 2008. 
 
-‐ Предавање на Дипломским академским студијама Архитектонског факултета у Београду. 
Тема: Јединствени објекат у архитектури.  
Предавање у оквиру Модула М4 - Архитектонско-урбанистички пројекат, Курс М4.2. 
Студио, 1. семестар дипломских академских студија - мастер, студио проф. др Милорад 
Рибар и студио доц. мр Александар Виденовић, 11. Децембар 2008. 
 
-‐ Предавање на Дипломским академским студијама Архитектонског факултета у Београду. 
Тема: Савремена архитектура у контексту - рурална подручја у Јапану.  
Предавање у оквиру Модула М8 - Изборни модул, Курс М8.1. - Изборни предмет 1 - 
Пројектовање у руралним подручјима 1, 1. семестар дипломских академских студија, проф. 
др Милорад Рибар. 14. Октобар 2008. 
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3. НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД 

3.1. Научни, односно стручни радови објављени у научним часописима или 
зборницима, са рецензијама. 

3.1.1. Радови објављени у научним часописима са SCI SSCI или АНCI листе 

- „Spatialization of Social Process vs Singular Object of Architecture“, Spatium Intemational 
Review (Beograd), no. 23 (2010), 38-45. UDC 72.01 (497.11) 

3.1.2. Радови објављени у домаћeм научном односно стручном часопису 

-‐ Лујак, М. Предојевић, Н. „Модел савремене културе - догађај као архитектонски концепт 
Спортске дворане у Лакташима“, Савремено градитељство - Научно-стручни часопис за 
градитељство Републике Српске, (Бања Лука, Р.С.), бр. 5, (2011), стр. 56-67.1ЛЖ 725.8 
(497.6) 
-‐ Lujak, M. Simeunović, M. „Javni gradski prostori - prolaznici kao korisnici prostora“. Arhitektura i 
građevinarstvo - Modul, (Pančevo), br. 16, (2003), str. 34-37 

3.1.3. Учешће у научним и стручним семинарима и конференцијама, чланство у 
организационим одборима научних и стручних скупова 

-‐ Međunarodna radionica budućnosti 2008-2010 „Naracije i konstrukcije o 
indentitetu/nacionalitetu/povjesti u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Srbiji u 20. i 21. stoljeću“, 
Zagreb, 2008. godine. Na konferenciji je predstavljeno aspektno istraživanje „Prostor kulture u 
Beogradu“, rađeno u okviru istraživačkog projekta Atlas Beograda/Urbani portret Beograda na 
Doktorskim studijama Arhitektonskog fakulteta u Beogradu 2008. godine (sa: Ana Janković 
Čorbić, Jelena Savić, Branislav Folić, Mihailo Lujak, Tatjana Karabegović, Bratislav Ilić i Jefto 
Terzović; rukovodilac istraživanja: vanr. prof. Ljiljana Blagojević). Objavljeno u: „Atlas Beograda", 
u: Međunarodna radionica budućnosti 2008-2010 „Naracije i konstrukcije o 
identitetu/nacionalitetu/povjesti u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Srbiji u 20. i 21. stoljeću“ 
(Zagreb: Goethe-Institut, 2008), 32-34. (“Belgrader Atlas - Stadtbild Belgrads”, Internationale 
Zukunftswerkstatt ”Narrationen und Konstruktionen von Identitat/Nationalitat/Geschichte in 
Bosnien und Herzegowina, Kroatien und Serbien im 20. und 21. Jahrhundert". Zagreb: Goethe-
Institut Kroatien, 2008. pp. 32-34) 
-‐ „Belgrade and Banja Luka as barriers-free cities”, u: Međunarodna naučna konferencija 
Architektura bez barier - architektura pre všetych. Bratislava: Arhitektonski fakultet u Bratislavi, 
Republika Slovačka, 2004, str. 87-94. ISBN 80-88999-25-1 
-‐ Međunarodna konferencija “GLOBAL DIALOGUE - Science and Technology - Thinking the 
Future“, Svetska Izložba EXPO-Hanover 2000, Nemačka 
-‐ Međunarodni naučno-stručni skup Letnja škola urbanizma, Kladovo, Srbija. Na konferenciji je 
predstavljeno i u celosti objavljeno istraživanje: (sa: Predojević Nevena, Milošević Nataša) 
„Legalizacija i prostomo planska dokumentacija - Regulacioni plan za uređenje obala Vrbasa u 
Banjaluci“, u: Prof. dr Veroljub S. Trifunović, Prof. dr Miodrag Ralević, dr Dragutin Radosavljević i 
mr Dušan Minić, ur. Procesi legalizacije i usvajanje i realizacija urbanističkih i prostornih planova. 
Beograd: Udruženje urbanista Srbije, 2011, str. 129-134. ISBN: 978-86-84275-25-9 
-‐ Međunarodni naučno stručni skup Savremena teorija i praksa u graditeljstvu, Banja Luka, 
Republika Srpska, 2011. Na konferenciji je predstavljeno i u celosti objavljeno istraživanje: (sa: 
Predojević, Nevena) „Novi prostomi koncepti - Inovacioni centar“, u: Aćić, Mirko i Pucar, Rajko, 
ur. Savremena teorija i praksa u graditeljstvu, Banja Luka: Zavod za izgradnju Banja Luka, 2011, 
str. 407-422. ISBN 978-99955-630-6-6 



37	  
	  

-‐ Međunarodni naučni skup Letnja škola urbanizma, Banja Luka, Republika Srpska, 2002. Na 
konferenciji je predstavljeno i u celosti objavljeno istraživanje: „Mera u Arhitekturi 1+1=1“, u: 
Međunarodni naučni skup: Letnja škola urbanizma. Banja Luka: Ministarstvo za urbanizam Vlade 
Republike Srpske i Urbanistički zavod Republike Srpske, 2002, str. 244-248. ISBN 99938-684-0X 
-‐ Međunarodni naučni skup Letnja škola urbanizma, Banja Luka, Republika Srpska, 2001. Na 
konferenciji je predstavljeno i u celosti objavljeno istraživanje: „EASA 2001 - Radionica: Vidljivo - 
Nevidljivo“, u: Međunarodni naučni skup: Letnja škola urbanizma. Banja Luka: Ministarstvo za 
urbanizam Vlade Republike Srpske i Urbanistički zavod R. Srpske, 2001, str. 161-165. ISBN 86-
7440-011-6 P 
-‐ Međunarodni naučni skup Letnja škola urbanizma, Banja Luka, Republika Srpska, 2000. Na 
konferenciji je predstavljeno i u celosti objavljeno istraživanje: „Svetska izložba EXPO - Hannover 
2000“, u: Međunarodni naučni skup: Letnja škola urbanizma. Banja Luka: Ministarstvo za 
urbanizam Vlade Republike Srpske i Urbanistički zavod Republike Srpske, 2000, ISBN 86-7440-
006-h 
-‐ Stručno-naučno savetovanje Komunikacije “Urbano i arhitektonsko nasleđe u III milenijumu“, 
Perast, Cma Gora, 1999. Na konferenciji je predstavljeno i celosti objaveljeno istraživanje: (sa: 
Dr Miloš Mišković, Vesna Kecman, Dalibor Bjelica) „Ljetna škola urbanizma u Republici Srpskoj“, 
u: Stručno-naučno savetovanje Komunikacije: Urbano i arhitektonsko nasleđe u III milenijumu. 
Beograd: Centar za planiranje urbanog razvoja CEP, 1999, str. 141-143. ISBN 86-80095-36-2 

 

3.1.4. Научна монографија, или поглавље у монографији са више аутора 

- Лујак, М. Рибар, М. 2010. Дивергентна сцена младих: Мрежа омладинских центара. 
Београд: Студио Уроборос. ИСБН 978-86-88259-02-6. 

 

3.1.5. Радови у стручном часопису или другој периодичној публикацији стручног   
карактера 

3.1.6. Објављен уџбеник, монографија, практикум или збирка задатака 

3.2. Учешће у научно-истраживачким пројектима 

3.2.1. Међународни пројекти 

3.2.2. Национални научно-истраживачки пројекти 

 

4. СТРУЧНИ И УМЕТНИЧКИ РАД 

4.1. Изведени објекти међународног значаја, објављен или приказан 

2000-2002. Главни градски трг "Крајина ", Бања Лика, Босна и Херцеговина. Аутор са Д. 
Бјелица. 
 

 

4.2. Награда на међународном конкурсу 
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4.3. Учешће на међународној изложби (са међународном селекцијом и каталогом 
штампаним на једном од светских језика) 

2001. 11. Међународна изложба архитектуре Бијенале у Венецији 2008, Италија. 
Куратор Арон Бетски. Научно истраживање „Урбани портрет/Атлас Београда: 
Простор културе“ изложено на Павиљону Републике Србије и публиковано у 
Stratimirovic T. ed. Wohnlich, Belgrade: Serbian Ministry of Culture 2008. 

2010. Куратор изложбе Ханс Ибелингс: РЕСТАРТ- Architecture in Bosnia and Herzegovina 
1995-2010, одржане и Сарајеву, Босна и Херцеговина (2010) и Београду, Србија 
(2011) и публиковано у: Hans IЬelings ed. 
RESTART - Architectire in Bosnia apd Herzegovina 1995-2010, Сарајево: Association 
of Architects of Bosnia and Herzegovina, 2010, рр:190-191;210-211;284-285;306-307. 

 

4.4. Учешће у жирију међународног конкурса 

4.5. Награда за дело у међународној или националној селекцији 

2001. Признање Салона архитектуре у Београду, у категорији Архитектура. 
4.6. Остали релевантни радови 

4.6.1. Изведени објекти националног значаја, објављен или приказан 

4.6.2. Награда на националном конкурсу, односно конкурсу расписаном и 
спроведеном ван територије РС 

2011. Пословни и Културни центар Бијељина, Босна и Херцеговина. (15.000 м2) Аутор 
са И. Марковић, М. Пешић. Међународни архитектонски конкурс – 1. Награда 

2007. Centar za Kulturu, Bijeljina, Bosna i Hercegovina. Autor sa M. Pešić, A. Kušić. 
Međunarodni arhitektonski konkurs - Otkup, 2. Plasman. 

2006. Споменик палим борцима, Град Шипово, Босна и Херцеговина. Идејни и Главни 
пројекат. Међународни архитектонски конкурс – 1. Награда 

2005. Делукс Хотел “Сплендид”, Бецици, Монтенегро. Аутор са Б. Митровић, Н. 
Мињевић, Н. Милановић. Међународни архитектонски конкурс – 1. Награда 

2005. Централна зона Бање Врујци, Валјево, Србија. Конкурсни пројекат – 1. Награда 
Аутор са Н. Мињевић, Н. Милановић, В. Јовановић 

2004. Хотел, Пословни и Стамбени комплекс “ГТЦ”, улица Вука Караџића, Бања Лука, 
Босна и Херцеговина. Аутор са Н. Мињевић, Н. Милановић, В. Јовановић (110.000 
м2) Међународни архитектонски конкурс - 1. Награда 

2003. Хотел и пословни центар “Палас”, Бања Лука, Босна и Херцеговина. 
Аутор са Ј. Сарић, М. Сарић. Међународни архитектонски конкурс - 3. Награда 

2002. Комерцијални и стамбени центар, Видовданска улица. Бања Лука, Босна и 
Херцеговина. Аутор са Н. Мињевић, Н. Милановић, С. Станојевић. Међународни 
архитектонски конкурс - 2. Пласман 

2000-
2002. 

Главни градски трг “Крајина ”, Бања Лука, Босна и Херцеговина. 
Аутор са Д. Бјелица. Идејни и Главни пројекат. Трг свечано отворио 
Градоначелник Бања Луке. Међународни архитектонски конкурс – 1. Награда 

2001. Главна градска пијаца Бања Лука, Босна и Херцеговина. (14.000 м2) 
Међународни архитектонски конкурс - 2. Пласман 

1995. Главни градски трг у Панчеву, Србија. Архитектонски конкурс - Специјално 
признање Дирекције за Урбанизам Панчева /АУПА/, Србија (као студент). 
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4.6.3. Учешће на националној изложби (са националном или међународном 
селекцијом и каталогом) 

2001. 23. Салон архитектуре у Београду 
 

4.6.4. Изведени ентеријери међународног или националног значаја, објављен или 
приказан 

4.6.5. Архитектонско-урбанистички пројекти 

2013. Ексклузивне виле Бања Слатина, Бања Лука, Босна и Херцеговина. Идејни 
пројекат 

2013. Проширење и реконструкција Спортске дворане ,,Борик“, Бања Лука. 
Идејни пројекат. 

2013. Пословно-комерцијални центар “Меркур”, Бања Лука, Босна и Херцеговина. 
(19. спратова, 45.000 м2). Идејни пројекат 

2010-2011. Спортска хала за тренинге КК “Партизан Мт:с ”, Београд, Србија. Идејни и 
Главни пројекат. 

2010. Вила .Јанковић, Земун, Београд, за Atelier Podrecca Vienna, Jorgerbadgasse 
8, Wien, Аустрија. Концептуални и Идејни пројекат.  
Аутор са prof. Boris Podrecca. 

2009. Хотел, Терапеутски и рехабилитациони центар, Бања Слатина, Бања Лука, 
Босна и Херцеговина. Идејни и Главни пројекат. 

2008-2010. Стамбени објекат “Станивуковић” у Бања Луци, Босна и Херцеговина. 
Идејни и Главни пројекат. Пројекат селектовао, публиковао и изложио Ханс 
Ибелингс. 

2009. Иновативни пословни-инкубатор центар, Бања Лука, Босна и Херцеговина. 
Идејни и Главни пројекат. Пројекат селектовао, публиковао и изложио Ханс 
Ибелингс 

2007-2010. Спортска дворана КК “Игокеа”, Лакташи, Бања Лука, Босна и Херцеговина. 
Идејни и Главни пројекат (3.200 гледалаца 

2008. Де лукс Хотел “Бања Слатина ”, Бања Лука, Босна и Херцеговина. Идејни 
пројекат. 

2007-2008. Нова села/градови за избеглице у Дарфуру, Судан. Концептуални, Идејни и 
Главни пројекти за: Стамбени објекти, Културни центар, Обданиште, 
Основна и Средња школа, Амбуланта, Дом здравља и Болница, и 
Полицијска станица. 

2006. Стамбени објекат у Лакташима, Бања Лука, Босна и Херцеговина. Идејни и 
Главни пројекат. 

2005-2006. Главна аутобуска станица Пале, Сарајево, Босна и Херцеговина. Идејни 
пројекат 

2005. Стамбени комплекс са 14. вила, Витановачка улица, Београд, Србија. 
Идејни и Главни пројекат. 

2005. Пословни центар Привредне коморе Републике Српске, Бања Лука, Босна 
и Херцеговина.  
Аутор са Н. Мињевић, Н. Милановић, В. Јовановић 

2005. Хотел “Wест”, Градишка, Босна и Херцеговина. Идејни и Главни пројекат 
2005. Торањ - видиковац напланини Небо, Јордан. Концептуални и Идејни 

пројекат. Са Н. Мињевић. 
2005. Интернационална школа и обданиште, Дедиње, Београд, Србија. 

Са проф. др Миланом Ракочевић. Главни пројекат 
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2004. Вила Барбир, Брист, Макарска ривијера, Хрватска. Идејни и Главни 
пројекат. 

2004. Комплекс Хиподрома Бања Лука, Босна и Херцеговина. Идејни пројекат. 
2004. Пословно-спортски центар КК “ФМП - Рефлеx”, Чукаричка падина, Београд, 

Србија.  
Аутор са Н. Мињевић, Н. Милановић, В. Јовановић (8.000 гледалаца, 
60.000 м2). Идејни и Главни пројекат 

2004. Комплекс шест вила, Вишњица, Београд, Србија.  
Аутор са Н. Мињевић. Идејни пројекат. 

2004. Казино, Хотел и Забавни комплекс “Дунав центар”, Гроцка, Београд, Србија. 
Аутор са Н. Мињевић, Н. Милановић, В. Јовановић. 
Идејни пројекат (65.000 м2) 

2003-2005. Стамбени објекти у: Млатишумина улица, Хварска, Филипа Клјајића, 
Иванковачка, Мутапова, Радивоја Кораћа, Цариградска, Вождовац III, 
Београд, Србија. Идејни и Главни пројекат.  
Аутор са Н. Мињевић, Н. Милановић, В. Јовановић. 

2003. Вила Маyер, Прашка 11, Београд, Србија. Идејни и Главни пројекат. 
2003. Пословни, Комерцијални и Стамбени центар у Москви, Русија (4. куле са 

42. спрата; 100.000 м2).  
Аутор са Н. Мињевић. Концептуални и Идејни пројекат 

2003. Пословни центар “Делта Спорт”, Нови Београд. Идејни и Главни пројекат. 
Са Н. Мињевић, Н. Милановић, В. Јовановић 

2002-2003. Вилла Здрал, Бања Лука, Босна и Херцеговина. Идејни и Главни пројекат. 
2002-2003. Хипермаркет француске компаније “CORA”, Нови Београд, Србија. 

Идејни пројекат, Тендерска документација и Главни пројекат (42.000 м2) 
Аутор са Н. Мињевић, Н. Милановић, В. Јовановић. С. Станојевић 

2002. Вила Лукета, Требиње, Босна и Херцеговина. Идејни и Главни пројекат. 
1999-2002. Изложбени салон и сервис “Мерцедес-Бенз”, Бања Лука, Босна и 

Херцеговина.  
Аутор са Д. Бјелица. Идејни и Главни пројекат 

2000-2001. Фудбалски стадион “ФК БСК” Бања Лука, Босна и Херцеговина. Идејни 
пројекат. (12.000 гледалаца). 

1999. Културни центар за Културно-уметничко друштво “Веселин Маслеша”, 
Бања Лука, Босна и Херцеговина. Идејни и Главни пројекат 
 

 

4.6.6. Учешће на међународним и националним конкурсима 

4.6.7. Учешће у жирију националног конкурса 

4.6.8. Други релевантни стручни и уметнички радови 

-‐ Заштитни знак компаније “Зенит”, Београд, Србија. Конкурс – 1. Награда. (1998.) 
-‐ Заштитни знак компаније “Примадона”, Београд, Србија. Конкурс – 1. Награда (1998.) 

 

5. ДОПРИНОС АКАДЕМСКОЈ И ШИРОЈ ЗАЈЕДНИЦИ  

5.1. Учешће у ваннаставним активностима и органима Универзитета, односно 
значајним телима заједнице 
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5.2. Чланство у академским и професионалним удружењима 

- Члан Савеза архитеката Србије; Члан Друштва архитеката Београда; Члан Инжењерске 
коморе са Лиценцом одговорног пројектанта; Члан Друштва Архитеката и Грађевинских 
инжењера и Техничара Републике Српске; 
 
Михаило Лујак рођен је 19.12.1971. године у Београду. Основно и последипломско 
образовање је стекаo на Архитектонском факултету у Београду где је и докторираo. Своја 
истраживања у области архитектонског пројектовања кандидат је публиковаo у научним и 
стручним часописима. Учествовао је на већем броју домаћих и међународних 
конференција и научних скупова. У склопу академске каријере учествовао је у реализацији 
наставе на више факултета у Србији и Републици Српској. Као гост, односно предавач по 
позиву одржаao је више предавања. Досадашњу професионалну праксу кандидат је 
остварио кроз рад у више архитектонских бироа у Србији и Републици Српској. У склопу 
стручног рада учествовао је у изради великог броја пројеката. Свој стручно-уметнички рад 
кандидат је верификовао кроз један изведен објект међународног значаја, кроз једну 
награду за дело, односно више награда на националним конкурсима. Своја дела излагао је 
на националним и две међународне изложбе. Тренутно је запослен као доцент на 
Државном универзитету у Новом Пазару. 
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6. др Марија Р. Милинковић, дипл.инж.арх. 

 

1. БИОГРАФИЈА КАНДИДАТА 

1.1. Oсновни подаци 

Марија Р. Милинковић рођена је 13.10.1973. године у Аранђеловцу 

1.2. Подаци о образовању 

1.2.1. Основне студије:  

1998. Дипломирала на Универзитету у Београду-Архитектонски факултет и Московском 
архитектектонском институту (МАРХИ)  и стекла звање дипломирани инжињер 
архитектуре. 
 
Добитница је специјалног признања „Никола Добровић” за рад на дипломском 
пројекту (1998). 

  

1.2.2. Магистарске студије:  

2007. Магистрирала 2007. године, са темом: „Критичка пракса архитекта Николе 
Добровића: дубровачки период (1934-1943)”. Магистарски рад одбрањен на 
Архитектонском факултету Универзитета у Београду, 2007. Рад је рађен под 
менторством в. проф. др Љиљане Благојевић. 
 
Магистарски рад је награђен Наградом „Милорад Мацура” Института за 
архитектуру и урбанизам Србије, за најбољи магистарски рад одбрањен у 
школској 2006-2007. години. 

 
-‐ Током основних и последипломских студија била је стипендиста Републичке фондације 
за развој научног и уметничког подмлатка (1995-1998) и Министарства за науку и 
технологију Републике Србије (1999-2000). 

1.2.3. Докторске студије: 

2013. Докторску дисертацију из научне области архитектура и урбанизам и уже научне 
области историја и теорија архитектуре и урбанизма, одбранила је 19. фебруара 
2013. године на Архитектонском факултету Универзитета у Београду. Тема 
докторске дисертације: „Архитектонска критичка пракса: теоријски модели”. 
Докторска дисертација одбрањена на Архитектонском факултету Универзитета у 
Београду, 2013. Дисертација је рађена под менторством в. проф. др Љиљане 
Благојевић. 

1.3. Кретање у служби 

1.3.1. Рад у настави 

1999-2000. Универзитет у Београду-Архитектонски факултет - сарадник 
2001-2007. Универзитет у Београду-Архитектонски факултет - асистент приправник 
2007-2013. Универзитет у Београду-Архитектонски факултет - асистент 
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1.3.2. Професионална пракса 

1998-2003. Сарадник-пројектант у бироу проф. Бранислава Митровића у Београду. 
 

2. РАД У НАСТАВИ 

2.1. Способност за наставни рад 

2.1.1. Рад у настави на Универзитету у Београду-Архитектонски Факултет 

-‐ Основне академске студије: Модул 1.1 О архитектури (2012/2013, 2013/2014), Модул 1.4 
Историја модерне архитектуре и урбанизма (2008/2009), Модул2.1 Простор и облик 
(2006/2007), Модул 2.4 Елементи пројектовања (2006/2007), Модул 8 Студио пројекат 1 - 
архитектура (2009/2010, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014), Модул 19 Студио пројекат 4 - 
синтеза (2010/2011, 2011/2012, 2012/2013) 

 
-‐ Дипломске академске студије: М4 Пројекат 1 (2005/2006, 2006/2007, 2007/2008), М5А 
Пројекат 1 - Архитектура (2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009) М6А, ројекат 2 - 
Архитектура (2007/2008, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012) М7.2 пројектантска радионица 
2 (2007/2008), М7.3 Пројектантска радионица 3 (2007/2008, 2008/2009, 2010/2011) 

 
-‐ На Докторским академским студијама (ДАС), у периоду 2005-2009, ангажована је у 
настави на предмету Методологија истраживања архитектонског и урбанистичког 
пројектовања (руководилац предмета: в. проф. др Љиљана Благојевић). 

2.1.2. Рад у настави изван Универзитета у Београду 

2.1.3. Предавање по позиву 

-‐ Тематских предавања по позиву предметних наставника, на предмету Елементи 
пројектовања (Модул 2.4), семинарима у оквиру мастер студија (М5.2, М6.2) и у оквиру 
рада на изради тезе мастер пројекта (М9.1). 
 

-‐ У оквиру Катедре за архитектуру, на Коларчевом народном универзитету у Београду, 
2009. године је по позиву одржала два јавна предавања из области историје и теорије 
архитектуре: „Критичка архитектура и посткритика” (20. мај 2009), и „Критичка пракса у 
југословенској модерној архитектури” (27. мај 2009). 
 

-‐ Као гостујући предавач, учествовала је по позиву у радионици-семинару (Seminar Week) 
студија проф. Тома Емерсона (Tom Emerson), ETH Zürich, одржаној 21-27. октобра 2013, у 
Београду. 

 

3. НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД 

3.1. Научни, односно стручни радови објављени у научним часописима или 
зборницима, са рецензијама. 

3.1.1. Радови објављени у научним часописима са SCI SSCI или АНCI листе 
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-‐ Milinković, Marija, and Dragana Corović, “Introducing Environmental Aesthetics in Architecture 
University Curriculum: Two Case Studies“, TTEM - Technics Technologies Education 
Management (Sarajevo), vol. 9, no. 1, 2/3, 2014. 

-‐ Blagojević, Ljiljana, and Marija Milinković. “The Beauty of Production: Modul and Its Social 
Significance”. Architectural Research Quarterly (Cambridge), no. 17/3-4, forthcoming in 2014. 

3.1.2. Радови објављени у домаћeм научном односно стручном часопису 

-‐ Милинковић, Марија. „Духовни модул» архитекте Николе Добровића: анализа модуларне 
координације на примеру два пројекта из дубровачког периода”, Архитектура и урбанизам 
(Београд), бр. 16-17 (2005), стр. 87-103. 

-‐ Milinković, Marija. ,,Kao kristalni simbol nove vere»: Analiza prostomih koncepcija u predstavi 
Hazarski rečnik Tomaža Pandura (36. BITEF, 2002 / 50. Ljubljanski festival 2002 / 48. Sterijino 
pozorje, 2003)”, Scena (Novi Sad), br. 2-3 (2005), str. 76-88. 

-‐ Milinković, Marija. “Setting the Distance: Theoretical Practice of Milan Zloković and Its Material 
Corollaries”, Serbian Architectural Journal (Belgrade), no. 1 (2010) 

-‐ Milinković, Marija, i Ana Janković-Čorbić, „Struktura arhitektonske police”, Forum (Beograd), br. 
52 (2007), str. 56. 

3.1.3. Учешће у научним и стручним семинарима и конференцијама, чланство у 
организационим одборима научних и стручних скупова 

-‐ Milinković, Marija, and Dragana Ćorović. “Interview with Chris Younes”, in Vladan Đokić and 
Petar Bojanić, eds. AoD Interviews: Architecture of Deconstruction, The Specter of Jacques 
Derrida. Belgrade: University of Belgrade, Faculty of Architecture, 2013, pp. 128-140. 

-‐ Учешће по позиву, као модератор сесије (session chair) на међународној конференцији 
Architecture of Deconstruction, University of Belgrade - Faculty of Architecture & Center for 
Ethics, Law and Applied Philosophy (CELAP), Београд, 25-27. октобар 2013. 

-‐ Чланство у Организационом одбору међународне научне конференције Architecture 
Utopia Realism, University of Belgrade - Faculty of Architecture, Београд, 3-4. октобар 2013. 

-‐ Учешће по позиву, као модератор сесије (session chair) на међународној конференцији 
Architecture Utopia Realism, University of Belgrade - Faculty of Architecture, Београд, 3-4. 
октобар 2013. 

-‐ Milinković, Marija. “Architect as Actor and Spectator: A Pedagogical Essay in Thinking Outside 
of Typologies”, in: Theory by Design: Architectural Research Made Explicit in Design Teaching 
Studio. Conference proceedings. Antwerp: Faculty of Design Sciences, University of Antwerp, 
2012. 

3.1.4. Научна монографија, или поглавље у монографији са више аутора 

-‐ Milinkovic, M. Nikola Dobrovic. The Architecture Observer, 2013. 
-‐ Milinković, Marija. „Prilog istraživanju koncepta integrativne zaštite graditeljskog nasleđa: 

revizija revitalizacije letnje pozorice na bastionu Bembo u Kotoru”, u: Nađa Folić, ur., Principi 
održivog razvoja: problemi redefinisanja i metodologija unapređenja. Beograd: Arhitektonski 
fakultet Univerziteta u Beogradu, 2004. str. 169-195. 

-‐ Благојевић, Љиљана и Марија Милинковић. „Архитектонска теорија”, Српска 
енциклопедија том 1, књига 1. Нови Сад, Београд: Матица Српска, Српска академија 
наука и уметности, Завод за уџбенике, 2010, стр. 

-‐ Благојевић, Љиљана и Марија Милинковић. „Београдска модерна”, Српска 
енциклопедија, том 1, књига 2. Нови Сад, Београд: Матица српска, САНУ, Завод за 
уџбенике, стр. 70-71. 



45	  
	  

3.1.5. Радови у стручном часопису или другој периодичној публикацији стручног   
карактера 

3.1.6. Објављен уџбеник, монографија, практикум или збирка задатака 

3.2. Учешће у научно-истраживачким пројектима 

3.2.1. Међународни пројекти 

3.2.2. Национални научно-истраживачки пројекти 

-‐ Истраживач на пројекту „Унапређење и развој становања у Србији” (Ев. бр. 09Т09), који 
финансира Министарство за просвету и науку Републике Србије, 1999-2000. године, 
руководилац пројекта: проф. др Нађа Куртовић-Фолић. 

 

4. СТРУЧНИ И УМЕТНИЧКИ РАД 

4.1. Изведени објекти међународног значаја, објављен или приказан 

4.2. Награда на међународном конкурсу 

4.3. Учешће на међународној изложби (са међународном селекцијом и каталогом 
штампаним на једном од светских језика) 

-‐ 11. Међународнa изложбa архитектуре, Бијеналe у Венецији. Wohnlich, ur. Љ. Благојевић, 
2008. 

4.4. Учешће у жирију међународног конкурса 

4.5. Награда за дело у међународној или националној селекцији 

4.6. Остали релевантни радови 

4.6.1. Изведени објекти националног значаја, објављен или приказан 

2008. Пројекат за породичну кућу у Улици Августа Цесарца, Београд (са 
Браниславом Митровићем), 2003, 2005-2008. 

4.6.2. Награда на националном конкурсу, односно конкурсу расписаном и 
спроведеном ван територије РС 

2000. Јавни конкурс за зграду Zepter Републике Српске у Бања Луци (као коаутор, 
са Љиљаном Благојевић и Браниславом Митровићем), - 1. награда 

2000. Позивни архитектонски конкурс за зграду банке, Бијељина, Република 
Српска (са Браниславом Митровићем и Дејаном Миљковићем) – 1. награда 

2001. Позивни архитектонски конкурс за пословну зграду компаније „Делта-
спорт”, Нови Београд (са Браниславом Митровићем и Наташом 
Апостоловић) – 1. награда 

4.6.3. Учешће на националној изложби (са националном или међународном 
селекцијом и каталогом) 

2000. Изложба конкурсних радова за пројекат за зграду Zepter Републике Српске 
у Бања Луци 
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4.6.4. Изведени ентеријери међународног или националног значаја, објављен или 
приказан 

4.6.5. Архитектонско-урбанистички пројекти 

2004. Пројекат реконструкције летње позорнице на бастиону Бембо у Котору (са 
Браниславом Митровићем, Аном Вебер и Марином Шибалић) 

2002-2003. - Идејни и главни пројекат пословне зграде компаније „Делта-спорт”, Нови 
Београд (са Браниславом Митровићем и Наташом Апостоловић) 

2002. Пројекат за ресторан у Симиној улици у Београду (са Вањом Јакшић) 
 

4.6.6. Учешће на међународним и националним конкурсима 

2001. Позивни архитектонски конкурс за ауто-салон компаније „Делта”, Нови 
Београд (са Браниславом Митровићем и Наташом Апостоловић), 2001. 

2002. Јавни конкурс за пословну зграду фабрике „Књаз Милош”, Аранђеловац, 
2002. 

 

4.6.7. Учешће у жирију националног конкурса 

4.6.8. Други релевантни стручни и уметнички радови 

-‐ Фотографије Хотела „Југославија” (заједнички рад са арх. Милицом Лопичић), 
представљене у оквиру изложбе Wohnlich у павиљону Србије на 11. Међународној 
изложби архитектуре, на Бијеналу у Венецији, 2008. 

 

5. ДОПРИНОС АКАДЕМСКОЈ И ШИРОЈ ЗАЈЕДНИЦИ  

5.1. Учешће у ваннаставним активностима и органима Универзитета, односно 
значајним телима заједнице 

-‐ Члан је тима који је у сарадњи са Државним музејом архитектуре Шћусев из Москве, 
организовао поставку изложбе радова архитекта Ивана Леонидова, Ivan Leonidov: 
Projects, одржану у оквиру међународне конференције Architecture Utopia Realism на 
Архитектонском факултету Универзитетау Боеграду, 3-24. октобра 2013. 

-‐ Члан је жирија за селекционисање студентских радова на 32. Салону архитектуре у 
Београду (2010) и члан жирија за доделу награде Друштва архитеката Београда за 
„Архитектонски догађај године” (2013). 

-‐ У неколико наврата учествовала је у говорним програмима Културног центра Rех: „Мало 
вероватна мисија” (19. март 2007) „Сенчење града” (14-16. новембра 2008) и „Генерални 
штаб јавног памћења” (25. октобар 2013). 
 

5.2. Чланство у академским и професионалним удружењима 

-‐ Од 1998. године чланица је Савеза архитеката Србије (САС). Током 2007. и 2008. године 
била је чланица редакције стручног часописа Форум који издаје САС, и уредница 
сегмента који се бави архитектонском теоријом. Чланица је Друштва за естетику 
архитектуре и визуелних уметности Србије (2008). 
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5.3. Наступи у медијима у циљу доприноса академској и широј заједници 

- 

Марија Р. Милинковић рођена је 13.10.1973. године у Аранђеловцу. Основно и 
последипломско образовање је стекла на Архитектонском факултету у Београду где је 
магистрирала и докторирала. Своја истраживања у области историје и теорије архитектуре 
кандидаткиња је публиковала у већем броју научних монографских публикација и 
часописа. Учествовала је на више домаћих и међународних конференција и научних 
скупова. У својству истраживача учествовала је на једном домаћем научно-истраживачком 
пројекту. У склопу своје академске каријере, кандидаткиња је учествовала у различитим 
видовима наставе на сва три степена, као и у већем броју ваннаставних активности. Свој 
стручно-уметнички рад кандидаткиња је верификовала кроз један изведен објекат 
националног значаја, те кроз три награде на архитектонским конкурсима. Своја дела 
излагала је на националним изложбама и једној међународној.  
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7. др Душко Р. Кузовић, дипл.инж.арх. 

 

1. БИОГРАФИЈА КАНДИДАТА 

 

1.1. Oсновни подаци 

Душко Р. Кузовић рођен је 01.05.1967. године у Косјерићу. 

 

1.2. Подаци о образовању 

1.2.1. Основне студије:  

1994. Дипломирао на Универзитету у Београду - Архитектонски факултет и стекао 
звање дипломирани инжињер архитектуре. 

  

1.2.2. Магистарске студије:  

2006. Постдипломске студије на Архитектонском факултету у Београду; "Сеоска кућа, 
село и сеоски центри на територији општине Косјерић у 19. и првој половини 
20. века“ (ментор проф. др. Нађа Куртовић-Фолић) 

  

1.2.3. Докторске студије: 

2013. Докторске студије Архитектонског факултета у Београду. „Стамбена 
архитектура вароши и варошица западне Србије у 19. и првој половини 20. 
века“ (ментор проф. др. Мирјана Ротер-Благојевић). 

 

  

1.3. Кретање у служби 

1.3.1. Рад у настави 

1.3.2. Професионална пракса 

2006-2013. ДОО "Аксем“ Косјерић, архитекта сарадник. 
2004-2006. АД "Кофеникс цреп" Косјерић, председник УО и Технички директор. 
2003-2004. ДП "Кофеникс" Косјерић, генерални директор. 
1998-2003. Општинска управа Косјерић, самостални стручни сарадник за послове 

урбанизма 
2001-2005. ГРО "Град“ Косјерић, архитекта сарадник. 

 
Стручна усавршавања: 
-‐ 2002-2004. Стручно усавршавање у пројектном бироу и погонима  "Vortex Hydra" Ferera, 
Italy. (у више наврата) 
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-‐ 2003-2005. Стручно усавршавање у пројектном бироу и погонима "АВЕСЕ' Enstaberga, 
Sweden (у више наврата). 
-‐ 2003. Стручно усавршавање у управи, дистрибуцији и погонима за производњу бетонског 
црепа компаније "Benders", Sweden. (једнократно) 
-‐ 2003. Разрада пројекта фабрике за производњу префабрикованих бетонских елемената и 
производног програма типа  "Longinotti" (са "Longinotti", Firenze, Italy)  (једнократно). 
-‐ 2004. Експериментална производња кровних покривача пресама типа "Laes-Bucher" у 
погонима у Ахену према личном техничком решењу заштићеном код Југословенског завода 
за заштиту интелектуалне својине (са  "Laes-Bucher'' Germany) (једнократно). 
-‐ 2004. Стручно усавршавање у фабрици за производњу бетонских префабриката и 
кровних покривача у  Craiova, Romania (једнократно). 
-‐ 2002-2007. Стручно усавршавање у компанији "Kornboden", Stockholm&Ostersund, Sweden  
и реализација више пројеката у Шведској и Србији (у више наврата). 

 

2. РАД У НАСТАВИ 

2.1. Способност за наставни рад 

2.1.1. Рад у настави на Универзитету у Београду - Архитектонски Факултет 

2.1.2. Рад у настави изван Универзитета у Београду 

2.1.3. Предавање по позиву 

 

3. НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД 

3.1. Научни, односно стручни радови објављени у научним часописима или 
зборницима, са рецензијама. 

3.1.1. Радови објављени у научним часописима са SCI SSCI или АНCI листе 

-‐ "Сеоска кућа на јужним падинама планине Повлен" (2013), свеска број 2, број 143, 
Зборник Матице српске за друштвене науке. 
 
-‐ "Методи изучавања основа архитектуре Јакова Чернихова - компоновање насупрот 
копирању", (2013) Теме, Ниш. 

3.1.2. Радови објављени у домаћeм научном односно стручном часопису 

-‐ "Reduction of seismic risk for immovable cultural property" (2012), (први коаутор), Facta 
Univesitatis, Ниш. 
-‐ "Просторни развој сеоске куће Ваљевске Колубаре и Подгорине", (2013), (коаутор), Facta 
Univesitatis, Ниш. 
-‐ "Трансформација урбаног развоја на примеру првог урбанистичког плана Ужица из 1863. 
године" Архитектура и урбанизам, бр.36, (2013), ИАУС, Београд, стр.68-73 
-‐ "Артиљеријска касарна у Ужицу и њено учешће у развоју насеља", Војноисторијски 
гласник, (2013), Београд 
-‐ "Зграда команде гарнизона у Ужицу, историја, урбанизам, архитектура", Војноисторијски 
гласник, (2013), Београд 



50	  
	  

-‐ " Урбанистички план Ужица из 1891. године", Изградња, (2013), Београд, 
-‐ "Пројекат друмске механе из 1900. године", Изградња, (2013), Београд. 
-‐ "Конструктивна решења корпуса привредних објеката народног градитељства", Гласник 
Етнографског музеја, Београд, (2012) 
-‐ "Магазе и качаре у селима најужним падинама планине Повлен", Гласник Етнографског 
Музeja, Београд, (2013) 
-‐ "Архитектура сеоске куће Ваљевске Колубаре и Подгорине од почетка 19. до половине 
20. века", Гласник Етнографског Музеја, Београд, (2013) 
-‐ "Народно градитељства на подручју општине Косјерић", У:жички зборник број 25126 
(1996/97), Народни музеј Ужице, Ужице, стр. 365-380 + 14 табли, УДК 728.6 
-‐ "Зграда старе основне школе у Сечој Реци", Гласник друштва конзерватора Србије, број 
25, Друштво конзерватора Србије и Завод за заштиту споменика културе Србије, Београд, 
2001, стр. 180-181. 
-‐ "Зграда среског начелства у Косјерићу", Гласник друштва конзерватора Србије, број 25, 
Друштво конзерватора Србије и Завод за заштиту споменика културе Србије, Београд, 
2001, стр. 177-179. 
-‐ "Основна школа у Косјерићу", Гласник друtитва конзерватора Србије, број 26, Друштво 
конзерватора Србије и Завод за заштиту споменика културе Србије, Београд, 2002, 
стр.159-163. 
-‐ "Основна школа у Ражани", Гласник друиtтва конзерватора Србије, број 26, Друштво 
конзерватора Србије и Завод за заштиту споменика културе Србије, Београд, 2002, 
стр.183-186. 
-‐ "Пројекат зграде окружног начелства у Ужицу", Ужички зборник број 36 (2012), Народни 
музеј Ужице, Ужице 
-‐ "Архитектура куће Малише Стефановића у Ужицу", Ужички зборник број 37 (2013), 
Народни музеј Ужице, Ужице 
-‐ "Архитектура Ужица у 19. веку - кућа Милоша Трифуновића", Историјска баштина, број 22, 
(2012), Историјски архив Ужице, Ужице 
-‐ "Друмска механа треће класе породице Мићић у селу Годовик код Пожеге из 1900. 
године", Историјска баштина, број 23, (2013), Историјски архив Ужице, Ужице 
-‐ "Народно градитељства - амбари у селима на јужним падинама планине Повлен", 
Гласник, број 46, (2012), Историјски архив Ваљево, Ваљево, стр. 108-117, 
-‐ "Народно градитељства - кошеви у селима на јужним падинама планине Повлен", 
Гласник, број 47, (2013), Историјски архив Ваљево, Ваљево 
-‐ "Приходи од непокретне културне баштине", Гласник друштва конзерватора Србије, број 
37, (2013), Друштво конзерватора Србије и Завод за заштиту споменика културе Србије, 
Београд, стр. 43-46, 
-‐ "О окружном начелству у Ужицу и његовим градитељима", Гласник друштва конзерватора 
Србије, број 37, Друштво конзерватора Србије и Завод за заштиту споменика културе 
Србије, Београд, (2013), стр. 142-145. 

3.1.3. Учешће у научним и стручним семинарима и конференцијама, чланство у 
организационим одборима научних и стручних скупова 

-‐ "Constructive solutions of cabins on southem slopes of Povlen mountain", Међународна 
конференција "Science and higher education in junction ој sustainable development - SED 
2012", Ужице, 2012. 
-‐ "Folk architecture in Kosjeric", International conference "Architecture and urbanism at the turn 
оf the III milenium", Faculty of Architecture University of Belgrade, Yugoslavia, 1996, Volume 1, 
pages 589-595. 
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-‐ "Ревитализација сеоских центара на простору општине Косјерић", Принципи и пракса 
одрживости у развоју насеља у Србији, Удружење урбаниста Србије, 2000., вол. 2, стр. 
258-262. 
-‐ "Ревитализација микрорегиона Ражана", Принципи и пракса одрживости у развоју насеља 
у Србији, Удружење урбаниста Србије, 2000., вол. 2, стр. 262-26. 
-‐ "Ревитализација села Гостиље на Златибору", Принципи и пракса одрживости у развоју 
насеља у Србији, Удружење урбаниста Србије, 2000., вол . 2, стр. 269-274. 
-‐ "Earthquake prevention and protection for objects of cultural heritage" (коаутор са др Недељко 
Стојнић дипл.инг.геол.), Међународна конференција "Science and higher education in 
function of sustainabe development - SED 2012", Ужице, 2012. 
-‐ "Language of architecture brutalism in Serbia as а matter of cultural exchange" (први коаутор), 
Међународна конференција "Science and higher education in function оf sustainable 
development-SED 20 13", У жице, 2013. 
-‐ "Preservation medieval towns in westem Serbia from the perspective of the seismic hazard" 
(први коаутор), Међународна конференција "Science and higher education in function оf 
sustainable development-SED 2013", Ужице, 2013. 
-‐ "Tourist valorization of late antique and middle ages fortified towns of southwestern Serbia" 
(први коаутор), Међународна конференција "Science and higher education in function оf 
sustainble development - SED 2013", Ужице, 2013. 
-‐ "Architectural and cultural heritage of Serbia as part of tourism industry: fortified cities of late 
antiquity and the middle ages of southwestern Serbia" (први коаутор), Међународна 
конференција "Science and higher education in function оf sustainable development - SED 
2013", Ужице, 2013. 
-‐ "Споменички приход од непокретне културне баштине: основ, потенцијали и могући 
проблеми", Међународна конференција ,,Културно наслеђе Косова и Метохије. Историјске 
тековине Србије на Косову и Метохији и изазови будућности", Канцеларија за Косово и 
Метохију Републике Србије, 2013. 
-‐ "Потреба допуне регулативе о асеизмичком грађељу категоријом објеката културне 
баштине", Међународна конференција „Културно наслеђе Косова и Метохије. Историјске 
тековине Србије на Косову и Метохији и изазови будућности", Канцеларија за Косово и 
Метохију Републике Србије, 2013. 
-‐ "Impact of War and Post-War Social Events on Architecture in Serbia" Intemational conference 
"Listening to the Wind ој Change": Popular Culture and Post-Socialist Societies in East-Central 
Europe", Institute of Ethnology and Folklore Research, Zagreb, Institute of Нistory, Slovak 
Academy of Sciences, Bratislava, Institute of Political History, Budapest, Institute of  Western and 
Southem Slavonic Studies, University of Warsaw, National Museum of Czech Repbic, Prague, 
18.-19. october 2013. 
-‐ "Становање у варошицама централног дела западне Србије 1850-1950. године", Зборник 
радова Други научни скуп "Унапређење становања '98", Архитектонски факултет 
Универзитета у Београду, 1998., Београд, стр . 41-47. 

 

3.1.4. Научна монографија, или поглавље у монографији са више аутора 

3.1.5. Радови у стручном часопису или другој периодичној публикацији стручног   
карактера 

3.1.6. Објављен уџбеник, монографија, практикум или збирка задатака 

3.2. Учешће у научно-истраживачким пројектима 
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3.2.1. Међународни пројекти 

3.2.2. Национални научно-истраживачки пројекти 

 

4. СТРУЧНИ И УМЕТНИЧКИ РАД 

4.1. Изведени објекти међународног значаја, објављен или приказан 

4.2. Награда на међународном конкурсу 

4.3. Учешће на међународној изложби (са међународном селекцијом и каталогом 
штампаним на једном од светских језика) 

4.4. Учешће у жирију међународног конкурса 

4.5. Награда за дело у међународној или националној селекцији 

1992. Повеља за архитектуру листа „Борба“, Сарајево, 1992 (коаутор) 
 

4.6. Остали релевантни радови 

4.6.1. Изведени објекти националног значаја, објављен или приказан 

4.6.2. Награда на националном конкурсу 

2000. Награда - откуп, Урбанистичко уређење Трга партизана у Ужицу, Ужице; (коаутор) 
2000. Друга награда, Реконструкција хидроелектране у Ужицу, Ужице; (коаутор) 
1998. Трећа награда, "New dеal" Београд-Ваљево; (коаутор) 
1991. Прва „Награда за архитектуру града Новог Сада“, Нови Сад, 1991 (коаутор) 

 

4.6.3. Учешће на националној изложби (са националном или међународном 
селекцијом и каталогом) 

4.6.4. Изведени ентеријери међународног или националног значаја, објављен или 
приказан 

4.6.5. Архитектонско-урбанистички пројекти 

2005. Идејни и Главни пројекат вишепородичног објекта спратност По+Пр+4 “Центар“ 
Пожега (изведен), ламела 1 и 2, гаража у подруму, БРГП = око 3000 м2, главни 
пројектант (обрађивач: Предузеће за планирање, пројектовање и изградњу 
„Аксет“ доо Косјерић, наручилац: правно лице). 

2006. Идејни и Главни пројекат вишепородичног објекта спратност По+Пр+5 “Царина“ 
Ужице (изведен), гаража у подруму, БРГП = 2000 м2, главни пројектант 
(обрађивач: „Аксет“ доо, наручилац: правно лице). 

2008.  Идејни и Главни пројекат објекта “Брезаи спратност По+Пр+3 Ужице (2 ламеле, 
изведен), БРГП = 1200 м2, главни пројектант, (обрађивач: „Аксет“, наручилац: 
физичко и правно лице). 

2008.  Идејни и Главни пројекат објекта „Термотехна-Јакшићева“ Ужице, спратност 
По+Пр+2+Пк (изведен), гаража у подруму, БРГП = 600 м2, главни пројектант 
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(обрађивач: „Аксет“, наручилац: правно лице). 
2008.
  

Идејни и Главни пројекат објекта „Термотехна-кружни пут“ Златибор, спратност 
Су+Пр+2+Пк (2 ламеле, изведен), БРГП = 1300 м2, главни пројектант (обрађивач: 
„Аксет“, наручилац: правно лице). 

2008.  Идејни пројекат вишепородичног објекта спратности По+Пр+4 “Термотехна-
7Јула“ Ужице (у поступку решавања имовинских односа), гаража у подруму, БРГП 
= 1800 м2, главни пројектант (обрађивач: „Аксет“, наручилац: правно лице). 

2008.  Идејни и Главни пројекат објекта „Чумић 1“ Златибор, спратност Су+Пр+2+Пк (2 
ламеле, изведен), БРГП = 1500 м2, главни пројектант (обрађивач: „Аксет“, 
наручилац: физичко лице). 

2008. Идејни и Главни пројекат објекта „Симовић 1“ Златибор, спратност Пр+2+Пк 
(изведен), БРГП = 900 м2, главни пројектант (обрађивач: „Аксет“, наручилац: 
физичко лице). 

2010. Идејни и Главни пројекат вишепородичног објекта спратности По+Пр+4 “Росуље 
1“ Ужице (изведен), гаража у подруму, БРГП = 1800 м2, главни пројектант 
(обрађивач: „Аксет“, наручилац: физичко лице). 

2010. Идејни и Главни пројекат вишепородичног објекта спратности По+Пр+4 “Церска 
1“ Ужице (изведен), гаража у подруму, БРГП = 2500 м2, главни пројектант 
(обрађивач: „Аксет“, наручилац: правно лице). 

2008-  Идејни и Главни пројекат комплекса „Огееп ШТ, Златибор, спратности 
Су+Пр+2+Пк до Су+Пр+З+Пк (комплекс од 8 објеката изведено 6), укупна БРГП = 
8000 м2, главни пројектант (обрађивач: „Аксет“, наручилац: физичко лице). 

2012. Идејни и Главни пројекат вишепородичног објекта спратности По+Пр+4 ,ЈРТ‘ 
Ариље (у извођењу), гаража у подруму, БРГП = 3500 м2, главни пројектант 
(обрађивач: „Аксет“, наручилац: правно лице). 

1999-
2000. 

 Идејни и Главни пројекат Тржног центра и покривене пијаце у Косјерићу 
(делимично реализован), БРГП = 2000 м2, главни пројектант (обрађивач: „А-
пројект“, наручилац: правно лице). 

2000. Идејни пројекат доградње Здравственог центра у Ариљу - хитна помоћ и центар 
за мајку и дете, БРГП = 1000 м2, главни пројектант (обрађивач: „А-пројект“, 
наручилац: правно лице). 

2003. Идејни и Главни пројекат изградње Пословног објекта у Ариљу, По+Пр+1, БРГП = 
600 м2, главни пројектант (обрађивач: „Аксет“, наручилац: физичко лице). 

2007-
2009.  

Идејни и Главни пројекат Градског гробља ,Јзакионица“ Пожега (7800 гробних 
места, капела са пратећим садржајима, паркинзи, управа гробља, софтвер за 
управљање објектом итд., делимично изведен), главни пројектант (обрађивач: 
„Аксет“, наручилац: правно лице). 

2009.  Идејни и Главни пројекат хотела "Вила идила" Златибор, спратност 
По1+По2+Су+2+Пк (изведен), БРГП = 2000 м2, главни пројектант (обрађивач: 
„Аксет“, наручилац: физичко лице). 

2013. Идејни и Главни пројекат изградње Нове цркве у Бањи Роге, Пожега (у току 
геолошка анализа тла, анализа историјске грађе итд.), главни пројектант 
(наручилац: Црквена општина). 

2003. Идејни и Главни пројекат Хладњаче за јагодичасто воће „Ми локација 
Трешњевица, Ариље, (реализован), БРГП=600 м2, главни пројектант (обрађивач: 
„А-пројект“, наручилац: физичко лице). 

2003-
2004. 

 Идејни и Главни пројекат „Фабрике воде Клисура,, Клисура, Ариље (управна 
зграда, у координацији са италијанским произвођачем опреме, започета па 
заустављена изградња), БРГП = 4000 м2, главни пројектант (обрађивач: „А-
пројект“, наручилац: физичко лице). 

2003- Идејни пројекат „Фабрике воде Роге”, Рошка бања, Пожега (управна зграда, 
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2005. прикључни колосек на пругу Београд-Бар, прикључак на МП21 Пожега-Ужице, у 
координацији са немачким произвођачем опреме, обустављена изградња због 
финансијских проблема), БРГП = 9000 м2, главни пројектант (обрађивач: „А-
пројект“, наручилац: физичко лице). 

2004. Идејни и Главни пројекат Млекаре ,ЈМ‘ Грдовићи, Ариље (реализован), БРГП=800 
м2, главни пројектант (обрађивач: „А-пројект“, наручилац: физичко лице). 

2004. Идејни и Главни пројекат Реконструкције Фабрике за производњу бетонског црепа 
у Косјерићу (у координацији са италијанским и шведским произвођачем опреме, 
делимично реализован), БРГП=2000 м2, главни пројектант (обрађивач: „А-
пројект“, наручилац: физичко лице). 

2005. Идејни и Главни пројекат Аутоцентри, технички преглед и бензинска пумпа „Здр.“ 
Свилајнац (реализован), БРГП = 1500 м2, главни пројектант (обрађивач: „Аксет“, 
наручилац: правно лице). 

2005. Идејни и Главни пројекат доградње Погона за прераду сухомеснатих производа 
„Мил.Пун." Ариље (800 м2, реализован), главни пројектант, анализа, синтеза 
(обрађивач: Предузеће за планирање, пројектовање и изградњу „Аксет“ доо 
Косјерић, наручилац: правно лице). 

2004-
2006.  

Идејни и Главни пројекат Реконструкција и доградња бензинске и ТНГ пумпе ,Де“ 
Ариље (реализован), БРГП = 400 м2, главни пројектант (обрађивач: „Аксет“, 
наручилац: правно лице). 

2004-
2006.  

Идејни и Главни пројекат Ауто центар, технички преглед, ТНГ пумпа ,ДТ‘ Ариље 
(реализован), БРГП = 1000 м2, главни пројектант (обрађивач: „Аксет“, н: п. лице). 

2006. Идејни и Главни пројекат Погон за производњу прехрамбених производа ,ЈВК“ 
Ариље (1000 м2, реализован), главни пројектант, анализа, синтеза (обрађивач: 
Предузеће за планирање, пројектовање и изградњу „Аксет“ доо. Косјерић, н: п.л.). 

2006. Идејни и Главни пројекат Хладњача ,До.“ Ариље (400 м2, реализован), БРГП = 
400 м2, главни пројектант (обрађивач: „Аксет“, наручилац: правно лице). 

2007-
2008. 

 Идејни и Главни пројекат Погона за демонтажу акумулатора Индустријска зона 
Пожега „Ко.“ „Ду.“ и „Ол.“ (прекинута изградња), 3 целине за 3 инвеститора 
појединачне површине БРГП = 800 м2, главни пројектант (обрађивач: „Аксет“, 
наручилац: правно лице). 

2007-
2008.  

Идејни и Главни пројекат Погона за демонтажу акумулатора „АК“ индустријска 
зона Бранешко поље Чајетина (сагласности), БРГП = 1200 м2, главни пројектант 
(обрађивач: „Аксет“, наручилац: правно лице). 

2009-
2010. 

 Идејни и Главни пројекат трговинског објекта Су+Пр+2 ,,Макси“ Ариље, БРГП = 
2600 м2, главни пројектант (обрађивач: „Аксет“, наручилац: правно лице). 

2011-
2013.  

Идејни и Главни пројекат Складиште пољопривредних производа ,ЈРТ‘ Горјани, 
Ужице (у разради), БРГП = 3200 м2, главни пројектант (обрађивач: „Аксет“, 
наручилац: правно лице). 

2013.
  

Идејни и Главни пројекат пословног објекта - ауто-сервисног центра са 
угоститељским, трговинским и канцеларијским простором „ЂС“ у Ариљу, БРГП = 
400+600 м2, главни пројектант (обрађивач: „Аксет“, наручилац: правно лице). 

1994-
1998.  

Идејни и Главни пројекат изградње и реализација јавне чесме ,Декарска чесма“ 
(реализовано), истраживање и главни пројектант (наручилац: правно лице). 

1996-
1998.  

Идејни пројекат изградње музеја народног градитељства ,Довлен“ који 
репрезентује народно градитељство простора планине Повлен (нереализовано), 
истраживање и главни пројектант (наручилац: правно лице). 

1997-
1998.  

Идејни и Главни пројекат реконструкције „Стари Хан“ у Косјерићу (саграђен 1830-
1840), Косјерић (изведен), главни пројектант (наручилац: правно лице). 
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1998-
2000.  

Идејни и Главни пројекат реконструкције „Основне школе“ у Сечој Реци, 
(саграђена 1853), Косјерић (изведен), главни пројектант (наручилац: правно лице). 

1998-
2000.  

Идејни и Главни пројекат реконструкције „Среског начелства“, (саграђен 1882), 
Косјерић (неизведен), главни пројектант (наручилац: правно лице). 

2005. Идејни и Главни пројекат реконстркције и доградње Хотела ,Јадрани, (саграђен 
1903), Пожега (изведен), БРГП = 600 м2, главни пројектант (обрађивач: „Аксет“, 
наручилац: правно лице). 

2008. Идејни и Главни пројекат реконструкције и доградње две куће на углу ул. Св. 
Ахилија у Ариљу саграђена 1880-1900. године, (делимично реализован), БРГП = 
400+600 м2, главни пројектант (обрађивач: „Аксет“, наручилац: правно лице). 

2012. Идејни и Главни пројекат изградње Звоника у Манастиру Годовик (изведен), 
главни пројектант (обрађивач: „Аксет“, наручилац: правно лице). 

2012. Идејни и Главни пројекат реконструкције Нове цркве (саграђена 1855) у 
Манастиру Годовик и санације клизишта (у току геолошка анализа тла, снимак 
постојећег стања објекта, анализа историјске грађе итд.), главни пројектант 
(наручилац: Црквена општина). 

 

4.6.6. Учешће на међународним и националним конкурсима 

1994. Конкурс за Споменик пилотима браниоцима Београда, Београд; (аутор) 
 

4.6.7. Учешће у жирију националног конкурса 

4.6.8. Други релевантни стручни и уметнички радови 

-‐ Поступак производње бетонског црепа уз коришћење пресе (заштићено код 
Југословенског завода за заштиту интелектуалне својине под редним бројем 2802/03 од 
25.06.2003.године)  
-‐ Поступак производње монтажних панела за стамбене објекте коришћељем ошупљене 
полиуретанске испуне (за ГРО "Град" Косјерић, изграђене две монтажне куће у Русији као 
пробни примерци, након завршетка пробне производње пројекат прекинут због догађаја 
1999. године) 
-‐ Прва награда, грб општине Пожега, Пожега; (коаутор), 1995. 
 

5. ДОПРИНОС АКАДЕМСКОЈ И ШИРОЈ ЗАЈЕДНИЦИ  

5.1. Учешће у ваннаставним активностима и органима Универзитета, односно 
значајним телима заједнице 

- 1998-2006. Југословенски олимпијски комитет, Комитет „Светомир Ђукић" извршни 
секретар 

 
5.2. Чланство у академским и професионалним удружењима 

-‐ 2000-2006.  Удружење урбаниста Србије, члан Председништва 2000-2006.  
-‐ 2012.  Друштво урбаниста златиборског округа, председник  
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-‐ 2013.  Друштво архитекта Ужица, председник 
-‐ 1996-2013.  Друштво конзерватора Србије, члан  
-‐ 2013-  Естетичко друштво Србије, члан 

5.3. Наступи у медијима у циљу доприноса академској и широј заједници 

- 

Душко Р. Кузовић рођен је 01.05.1967. године у Косјерићу. Основно и последипломско 
образовање је стекао на Архитектонском факултету у Београду где је магистрирао и 
докторирао. Стручно се усавршавао више пута у иностранству. Своја истраживања у 
области историје и теорије архитектуре кандидат је публиковао у већем броју научних 
монографских публикација и часописа. Учествовао је на великом броју домаћих и 
међународних конференција и научних скупова. Досадашњу професионалну праксу 
кандидат је остварио кроз рад у више архитектонских бироа у земљи. У склопу стручног 
рада учествовао је у изради великог броја пројеката и патента у области архитектонских 
технологија. Свој стручно-уметнички рад верификовао је кроз награде на три конкурса. 
Кандидат бележи активност у више националних и локалних организација. Тренутно је 
запослен у ДОО "Аксем“ Косјерић. 
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8. др Ксенија Н. Стевановић, дипл.инж.арх. 

 

1. БИОГРАФИЈА КАНДИДАТА 

 

1.1. Oсновни подаци 

Ксенија Н. Стевановић рођена је 24.04.1961. године у Београду 

 

1.2. Подаци о образовању 

1.2.1. Основне студије:  

1985. Дипломирала на Универзитету у Београду-Архитектонски факултет и 
стекла звање дипломирани инжињер архитектуре. 

  

1.2.2. Магистарске студије:  

1987. Уписала последипломске студије на Архитектонском факултету у 
Београду, курс: Становање. Наставила студије 1997. године на курсу: 
Архитектонска организација простора /АОП/, смер: Типологија зграда 
код проф. др Б. Миленковића (просечна оцена на последипломским 
студијама 10.00). 
- Магистрирала je 2007. године, са темом: „Морфологија савремених 
железничких пролазних путничких терминала“, (ментор проф. Милорад 
Рибар, тада руководилац предмета Пројектовање 4). 

1999. На Universite Libre de Bruxelles / Слободни бриселски универзитет / 
нострификовала диплому, уписала je и похађала специјалистичке 
студије из области: Renovation urbaine et rurale / реконструкција 
градова и села . 

 

1.2.3. Докторске студије: 

2010. Докторирала са темом: "Путнички железнички терминали у функцији 
унапређеља урбане матрице" (ментор проф. Милорад Рибар, 
коментар проф. Србољуб Роган) . 

   

1.3. Кретање у служби 

1.3.1. Рад у настави 

1996. Универзитет у Београду-Архитектонски факултет - хонорарни сарадник 
2000. Универзитет у Београду-Архитектонски факултет - стручни сарадник 
2007.- Универзитет у Београду-Архитектонски факултет - асистент 
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1.3.2. Професионална пракса 

1985. Грађевинско предузећа РАД у Београду: - сарадња на идејном и 
главном пројекту пословне зграде Југопетрол - ЈАТ 

1986. Архитектонски биро Саобраћајног института ЦИП у Београду 
1994. Архитектонски биро ОААК у Лисабону 

 

2. РАД У НАСТАВИ 

2.1. Способност за наставни рад 

2.1.1. Рад у настави на Универзитету у Београду-Архитектонски Факултет 

-‐ Основне академске студије: Простор и облик - од 2007. до 2009; Елементи пројектовања- 
од 2007. до 2009; Студио пројекат 1. - од 2007. до данас; Студио пројекат 4. - Синтеза - од 
2008. до данас; Типологија објеката 2. - Област Саобраћајни објекти - од 2006. до 2010; 
Изборни предмет М17.2: Стајалиште - препознатљив репер град и Виадукти и пасареле - 
градска чворишта и обележја, 
-‐ Дипломске академске студије: Мастер студио (прва година) М5.А.1: Тематска подручја: 
Садржаји културе - Косанчићев венац; Трг републике - Позорница за центар културе и 
градску галерију; Уже градско језгро и Мастер студио (друга година) М6.А.1; Радионице на 
Мастер студијама: Радионица (прва година) М7.2: Архитектура у контексту Пример 
Београда /уже језгро/- интерполације 60тих, 70тих, 80тих година Архитектонска поетика 
старог језгра Земуна; Актуелне архитектонске релације, Радионица (прва година) М7.3: 
Архитектонска поетика Косанчићевог венца; Актуелизација једне од архитектонских тема; 
Архитектонске импресије и експресије; Идентификација ирефлексије- архитектомске 
метаморфозе; Изборни предмет (прва година) М8.2: 2012. Станични објекти - 
дистрибутивне зоне града; Семинар (друга година) А.2: Саобраћајни објекти, структура 
и инфраструктура са проф. мр Миланом Вујовићем, Структура и инфраструктура са 
проф. др Драганом Васиљевић-Томић 

 

2.1.2. Рад у настави изван Универзитета у Београду 

2.1.3. Предавање по позиву 

- Циклус јавних предавања на Коларчевом народном Универзитету у Београду са темом 
„Архитектура железничких терминала“: „Железнички терминали - „Катедрале 19. века“ и 
„Ренесанса железничких терминала“, одржаних у мају 2011. године. 
 

3. НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД 

3.1. Научни, односно стручни радови објављени у научним часописима или 
зборницима, са рецензијама. 

3.1.1. Радови објављени у научним часописима са SCI SSCI или АНCI листе 

- Stevanovic, К, Pajkic, М, "Multimodal railway terminals, functional and shape adventages for 
matrix", Technics technologies education management, Volume 8, Number З, (рр. 1443-1447), 
2013, Sarajevo, (ISSN 1840-1503), (e-ISSN 1986-809Х) 
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3.1.2. Радови објављени у домаћeм научном односно стручном часопису 

-‐ Popovic, Z, Stevanovic, К, Puzavac, L, "Railway terminals-Accessibility for persons with 
reduced mobility, (рр. 60-67), SPAТIUM - International review, No. 20. September 2009. IAUS 
Beograd, (UDK 725 31/.33), ISSN 1 450-569Х (COBIS.SR-ID 150289150) 
 
-‐ Стевановић, К, "Одрживи развој градова - транспорт, Савремени железнички терминали, 
Ренесанса терминала на преласки два века", (стр. 41 -51), Архитектура и урбанизам, бр 
22/23, год 2008, ИАУС, Београд, (ISSN 0354-6055), COBIS.SR-ID 801 4860 
 
-‐ Stevanovic, K, Popović, Z, Puzavac, L, „Sustainable development of railway passenger traffic 
as related to enviromental prottection, u ECOLOGICA, vol 18, No 63, (p. 445-450), 2011, 
Beograd, ISSN0354-3285 COBISS.SR-ID 8026317 

3.1.3. Учешће у научним и стручним семинарима и конференцијама, чланство у 
организационим одборима научних и стручних скупова 

-‐ Дебата и излагање у оквиру петодневне радионице међународног пројекта у организацији 
Института за архитектуру и урбанизам Србије, одржаној на Архитектонском факултету 
новембра 2013. 
 
-‐ Stevanovic, К, Pajkic, М, (2012), Modern railway terminals as related to sustainable city 
development, SCIENТIFIC - Expert conference of Railways - RAILCON 2012, Faculty of 
Mechanical Engineering, University of Niš, (рр. 303-307), (ISBN 978-86-6055-028-8), 
COBIS.SR-ID 193520396 
 
-‐ Stevanovic, К, Pajkic, М, (2012)," Multimodal teгminals as related to urban matrix 
development", 3rd Intemational Scientific and Professional Confeгence - CORRIDOR 10 – A 
sustainable way of integrations, Belgrade, Један elektronski optički disk (CD-ROM), (165-172), 
ISBN 978-86-83059-09-6, COBISS.SR-ID 196039180 
-‐ Stevanovic, К, Popovic, Z, "Sustainable urban development- Teгminal Novi Beograd - 
Morphological potential ", SUSTAINABLE URВAN & TRANSPORT PLANNING- SUTP 2013 
Intemational Conference, Belgrade, Jedan elektronski opticki disk (CD-ROM), (рр. 256 -270), 
Beograd 2013, (ISBN 978-86-7728-201-1), COBIS.SR-ID 198402060 
 
-‐ Markovic, Р, Pajkic, М, Stevanovic, К, "Reprogгamming the architecture оf abandoned places in 
Belgгade", STRAND - Sustainable Urban Society Association, Beogгad, 9.-16. december 2013. 
 
-‐ Stevanovic, K, Popović, Z, Puzavac, L, „Preporod železničkog putničkog saobraćaja u funkciji 
očuvanja životne sredine - Savremeni železnički terminali ECOLOGICA, књига апстракaта (cтp. 
176), 2011, Beograd, ISBN 978-86-904721-8-5, COBIS.SR-ID 18297217 

3.1.4. Научна монографија, или поглавље у монографији са више аутора 

- Стевановић, К, „Ренесанса железничких терминала“, Задужбина Андрејевић, Београд, 
2008, 110 страна, (185М 1450-801 X; 191), (15В1М 978-86-7244-725-5), (СОВ18.8К.-ГО 
152975372) 

3.1.5. Радови у стручном часопису или другој периодичној публикацији стручног   
карактера 

3.1.6. Објављен уџбеник, монографија, практикум или збирка задатака 
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3.2. Учешће у научно-истраживачким пројектима 

3.2.1. Међународни пројекти 

3.2.2. Национални научно-истраживачки пројекти 

-‐ Истраживач на пројекту ТР 36035 „ Просторни, еколошки, енергетски и друштвени 
аспекти развоја насеља и климатске промене - међусобни утицаји“ који финансира 
Министарство за просвету и науку Републике Србије у оквиру програма Технолошког 
развоја за циклус истраживања од 2011. до 2014. године, чији је координатор израде 
Институт за архитектуру и урбанизам Србије. 
 
-‐ Истраживач сарадник на пројекту ТР 36012 „Истраживање техничко- технолошке, 
кадровске и организационе оспособљености железница србије са аспекта садашњих и 
будућих захтева европске уније“, који је финансиран од министарства за науку и 
технолошки развој Републике Србије, за период истраживања од 2011. до 2014. године, а 
чији је координатор израде саобраћајни факултет у Београду 

 

4. СТРУЧНИ И УМЕТНИЧКИ РАД 

4.1. Изведени објекти међународног значаја, објављен или приказан 

4.2. Награда на међународном конкурсу 

4.3. Учешће на међународној изложби (са међународном селекцијом и каталогом 
штампаним на једном од светских језика) 

4.4. Учешће у жирију међународног конкурса 

4.5. Награда за дело у међународној или националној селекцији 

4.6. Остали релевантни радови 

4.6.1. Изведени објекти националног значаја, објављен или приказан 

4.6.2. Награда на националном конкурсу, односно конкурсу расписаном и 
спроведеном ван територије РС 

4.6.3. Учешће на националној изложби (са националном или међународном 
селекцијом и каталогом) 

4.6.4. Изведени ентеријери међународног или националног значаја, објављен или 
приказан 

4.6.5. Архитектонско-урбанистички пројекти 

4.6.6. Учешће на међународним и националним конкурсима 

4.6.7. Учешће у жирију националног конкурса 

4.6.8. Други релевантни стручни и уметнички радови 
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5. ДОПРИНОС АКАДЕМСКОЈ И ШИРОЈ ЗАЈЕДНИЦИ  

5.1. Учешће у ваннаставним активностима и органима Универзитета, односно 
значајним телима заједнице 

-‐ Рецензије за научне књиге: „Појава и развој жељезнице и жељезничких путничких 
терминала“, Грађевинска књига Београд, 2012; „Сувремени жељезнички путнички 
терминали“, Грађевинска књига Београд, 2012; „Функционирање и прорачун жељезничких 
путничких терминала“ Грађевинска књига Београд, 2012, аутора проф. др Емира Фејзића, 
Архитектонски факултет у Сарајеву 
-‐ Организација излагања радова и искустава под називом „Наших студената у дијаспори“, 
на архитектонском факултету; прво у низу са темом „Научи да памтиш - Студија случаја 
Старо сајмиште“, децембар 2012. 
-‐ Секретар Катедре од 2002-2004. 

 
5.2. Чланство у академским и професионалним удружењима 

- Члан Савеза архитеката Србије; Члан Друштва архитеката Београда; Члан Инжењерске 
коморе са Лиценцом одговорног пројектанта; 

5.3. Наступи у медијима у циљу доприноса академској и широј заједници 

- 

Ксенија Н. Стевановић рођена је 24.04.1961. године у Београду. Основно и 
последипломско образовање је стекла на Архитектонском факултету у Београду где је 
магистрирала и докторирала. Додатно се образовала и у иностранству. Своја истраживања 
у објеката железнице кандидаткиња је публиковала у научним часописима и зборницима 
радова домаћих и међународних конференција. Кандидаткиња је ауторка једне научне 
монографске публикације. У својству истраживача учествује на два домаћа научно-
истраживачка пројекта. У склопу своје академске каријере, кандидаткиња је учествовала у 
различитим видовима наставе, као и у већем броју ваннаставних активности. Као гост, 
односно предавач по позиву одржала је више предавања у земљи. Тренутно је запослена 
као асистент на Архитектонском факултету у Београду. 
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9. Мила Љ. Николић, дипл.инж.арх. 

 

1. БИОГРАФИЈА КАНДИДАТА 

1.1. Oсновни подаци 

Мила Љ. Николић рођена је 27.11.1971. године у Панчеву. 

1.2. Подаци о образовању 

1.2.1. Основне студије:  

1999. Дипломирала на Универзитету у Београду-Архитектонски факултет и стекла 
звање дипломирани инжињер архитектуре. Награда за најбољи дипломски рад. 

  

1.2.2. Магистарске студије:  

2003. Institute for Housing and Urban Development Studies, Erasmus Universiteit 
Rotterdam, Развој градских центара и становање у транзиционим економијама. 

-‐ Teza: "Successful City: Urban Regeneration, Flagship Projects, Public Spaces and 
Events = Uspešni grad: Urbana regeneracija, ikonički projekti, javna mesta i događaji" 

2004. ETSAB, Universitat Politecnica de Catalunya, Barselona. 
Teorija i istorija arhitekture - specijalizacija 

-‐ Teza: "Museo y ciudad: Doble exposicion. Plan de museos de Barcelona 1985 = 
Muzej i grad: Dvostruka ekspozicija. Plan muzeja Barselone 1985." 

2006. Fundacio UPC, Universitat Politecnica de Catalunya, Barselona. 
Arhitektura Barselone - specijalizacija 

 

1.2.3. Докторске студије: 

2013. -‐ ETSAB, Universitat Politecnica de Catalunya, Barselona. Teorija i istorija arhitekture  
-‐ Disertacija: "Ciudad de museos. Clusteres de museos en la ciudad contemporanea = 

Grad muzeja. Klasteri muzeja u savremenom gradu". Summa situaude sa sertifikatom 
Doctor Europeaus. 

 
1.3. Кретање у служби 

1.3.1. Рад у настави 

2012- Универзитет "Унион - Никола Тесла" - доцент 
2012- Универзитет у Новом Саду-Факултет техничких наука - научни сарадник 
2002-
2009. 

Департман за теорију и историју архитектуре, ETSAB, Universitat Politecnica de 
Catalunya, Barselona, ES. Institute for Housing and Urban Development Studies, 
Erasmus Universiteit Rotterdam, NL (2003) - истраживач докторанд 

2001-
2002. 

Сарадник у истраживању у процесу пројектовања. Уредник и приређивач 
скрипти - уџбеника за Процес пројектовања и публикација и студија 
магистарског програма АУП. 

2000-
2001. 

Универзитет у Београду - Архитектонски факултет - сaрадник у истраживању 
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1.3.2. Професионална пракса 

2005-2012. Castellvi Arquitectes, SL, Barselona, ES. - главни архитекта 
2003-2005. Trittler, Carlos Casablancas, Barselona, ES. - arhitekta III 
2001-2002. "Energoprojekt Holding" - Урбанизам и архитектура, Београд - Москва. - 

архитекта II 
1998-2000. Сарадња са Љубишом Николићем, дипл. грађ. инж, и са бироима Рок и 

Тривиум, Београд, РС - архитекта I 
1994-1995. Paulo Pontes e Associados i Joao Diniz Arquitetura, Belo Horizonte, MG, BR - 

стажиста 
 

2. РАД У НАСТАВИ 

2.1. Способност за наставни рад 

2.1.1. Рад у настави на Универзитету у Београду-Архитектонски Факултет 

2.1.2. Рад у настави изван Универзитета у Београду 

- 2012. Гостујући критичар. Постдипломске магистарске тезе. МЕТРОПОЛИС, 
постдипломски магистарски програм у архитектури и урбаној култури. Centre de Cultura 
Contemporania de Barcelona, IDEC - Universitat Pompeu Fabra and FPC - Universitat 
Politecnica de Catalunya, Barselona, ES. Direktor: dr Suzanne Strum. 
- 2012. Гостујући предавач (постдокторски истраживач). Развој типологија архитектонских 
објеката. Докторски програм Архитектура и урбанизам. Департман за архитектуру и 
урбанизам, Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду, РС. Директор: проф. др 
Радивоје Динуловић. 
- 2012. Гостујући предавач. Културни пејзаж. Постдипломски мастер програм Интервенција 
и менаџмент пејзажа ради динамизације наслеђа (амбијенталног, културног и историјског), 
Департман за географију, Universitat Autonoma de Barcelona & Centar za istraživanje i debatu, 
Museu d’Historia de Barcelona, Barselona, ES. Direktor: prof. dr Francesc Munoz. 
- 2011. Гостујући предавач. Музеј и дисциплине дизајна / пројектовања. Unita di ricerca in 
museologia del design - Doctorai School of the University IUAV of Venice & Fondazione di 
Venezia, Venecija, IT. Program Museum and Design Disciplines, #3 Relations.  
- 2011. Гостујући предавач. PhD Програм Архитектонска историја и теорија. Faculty of 
Architecture, Landscape and Visual Arts, University of Western Australia, Perth, AU. 
- 2011. Гостујући критичар. Урбани студио. Интернационални програм UIA_ELISAVA | 
BARCELONA VERANO 2011. Департман за архитектуру, Universidad Iberoamericana, Santa 
Fe, MX, i Elisava - Escola Superior de Disseny i Enginyeria de Barcelona, Universitat Pompeu 
Fabra, Barselona, ES. Direktor: J. C. Sanchez-Tappan. 
- 2011. Гостујући критичар. Урбани студио Барселона. MArch Summer Program, Woodbury 
University School of Architecture, Burbank-LA, US. Direktor: Gerard Smulevich. 
- 2006/07. Гостујући предавач. (PhD Research Fellow). Идеални музеј. Постдипломски 
магистарски/докторски програм Теорија и историја архитектуре. Департман за теорију и 
историју архитектуре, ETSAB, Universitat Politecnica de Catalunya, Barselona, ES. Direktor: 
Carmen Rodriguez Pedret. 
- 2003/04. Гостујући предавач. (PhD Research Fellow). Европски град и савремени 
урбанизам. Постдипломски магистарски програм Историја, уметност, архитектура и град. 
Департман за теорију и историју архитектуре, ЕТСАБ, Universitat Politecnica de Catalunya, 
Barselona, ES. Direktor: prof. dr Manel Guardia Bassols. 
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- 2002. Гостујући асистент у настави. Urban Design Studio III: Repositioning Belgrade. M.Sc. 
Program in Architecture and Urban Design (MSAUD). Saradnja Columbia University Graduate 
School of Architecture, Planning and Preservation, Њујорк, САД и Архитектонског факултета 
Универзитета у Београду, РС. 
- Департман за архитектуру, Факултет за градитељски менаџмент, Универзитет „Унион - 
Никола Тесла", Београд, РС. Савремена архитектура (основне студије, трећа година), 
Урбанизам 1 (основне студије, трећа година), Урбанизам 2 (основне студије, четврта 
година), Архитектонска критика (основне студије, четврта година), 2013 - 2014. 
- Факултет техничких наука и информационих технологија, Интернационални Бурч 
универзитет, Сарајево: Графичка комуникација (основне студије, прва година). 
Архитектонско пројектовање I / теорија + студио (основне студије, прва година). 
Архитектонско пројектовање II / теорија + студио (основне студије, друга година). 
Архитектонско пројектовање IВ / теорија + студио (основне студије, трећа година). Историја 
уметности и архитектуре II (основне студије, друга година). Архитектура и град (основне 
студије, трећа година, изборни, базиран на истраживању). Теорија, процес и формални 
језик у архитектонском пројектовању (докторске студије). Архитектура XX века у свету - 
2012-2013. 
 

2.1.3. Предавање по позиву 

- Перт, Сиднеј, Мелбурн. Главни кластери музеја, универзитетски кампуси и архитектонске 
школе. Предавање на ALVA - University of Western Australia, Perth. 
- Сингапур, Вијетнам, Камбоџа, Тајланд. Кластери музеја, пројекти waterfront регенерације 
и комплекси архитектонског и урбанистичког наслеђа. 
 

3. НАУЧНО-IСТРАЖIВАЧКI РАД 

3.1. Научни, односно стручни радови објављени у научним часописима или 
зборницима, са рецензијама. 

3.1.1. Радови објављени у научним часописима са SCI, SSCI или AНCI листе 

3.1.2. Радови објављени у домаћем научном односно стручном часопису 

- Николић, Мила: "Они долазе. Студио УП", КВАРТ магазин Н° 11-12, 2009, Београд.  
- Николић, Мила: "Распевана Снoхета", КВАРТ магазин Н° 10, јун 2009, Београд, стр. 34-45. 
 
3.1.3. Учешће у научним и стручним семинарима и конференцијама, чланство у 
организационим одборима научних и стручних скупова 

- Nikolić, Mila: "Culture and ideology in the City Structure. From Cultural Acropolis to City of 
Knowledge". U: Mako Vladimir, Mirjana Roter Blagojević and Marta Vukotić Lazar (eds.): 
lnternational Conference ARCHITECTURE AND IDEOLOGY Proceedings, September, 281h-
291h, 2012, Belgrade, Serbia. Београд: Архитектонски факултет Универзитета у Београду; 
Одбор Награде Ранко Радовић, Удружење ликовних и примењених уметника и дизајнера 
Србије (УЛУПУДС), 2012, стр. 772-781. 
- Nikolić, Mila: "City of Museums. Museum Cluster in the Contemporary City". U: Ballarin, Matteo 
and Maddalena Dalla Mura (eds.): Museum and Design Disciplines. Venecija: Universita IUAV di 
Venezia, 2012, str.147-161. 
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- Nikolić, Mila: "City of Museums: Museum Cluster as a Manifesto of the Paradigm Shift". U: 
Proceedings of the 6th Conference of the lnternational Forum of Urbanisrn TOURbanISM-
toURBANISM, January 251h-2ih, 2012 in Barcelona. Barselona: Escola Tecnica Superior 
d'Arquitectura de Barcelona - UPC, 1 FOU, 2012, str.1-10. 
- Nikolić, Mila: "Ciudad con exito: Regeneraciоn urbana, proyectos emblematicos, espacios 
publicos u eventos". U: Lluis i Vidai-Folch, Ariadna and Gabriela Dalla-Corte Caballero (eds): 
Jomadas Pensar u Vivir /a Ciudad: estrategias u dinarmicas sociales en los espacios urbanos = 
Jornades Pensar i Viure /a Ciutat: estrategies i dinamiques socials en els espacias urbans, 
Barselona: lnstitut Catala de Cooperacio lberoamericana, 2004. D.L. V-44702-2004. 
- Nikolić, Mila: "Museum and City - Double Exposition. Museum Clusters in Contemporary Urban 
Regeneration." U: Binayak Rath, Amit Ray, Munmun Jha (eds): 12th lnternational Planning 
History Society Conference Cross National Transfer of Planning ldeas and Local ldentity, New 
Delhi, 11-14 December 2006. Book of Abstracts, Abs. N° 150. New Delhi: lndian lnstitute of 
Technology Kanpur, lnternational Planning History Society, 2006. 
 
3.1.4. Научна монографија, или поглавље у монографији са више аутора 

- Николић, Мила: "Кластери и мреже музеја у Србији : Војводина", Нови Сад: Универзитет у 
Новом Саду, Факултет техничких наука, Департман за архитектуру и урбанизам и СЦЕН, 
2013. 

3.1.5. Радови у стручном часопису или другој периодичној публикацији стручног   
карактера 

3.1.6. Објављен уџбеник, монографија, практикум или збирка задатака 

3.2. Учешће у научно-истраживачким пројектима 

3.2.1. Међународни пројекти 

3.2.2. Национални научно-истраживачки пројекти 

4. СТРУЧНИ И УМЕТНИЧКИ РАД 

4.1. Изведени објекти међународног значаја, објављен или приказан 

4.2. Награда на међународном конкурсу 

4.3. Учешће на међународној изложби (са међународном селекцијом и каталогом 
штампаним на једном од светских језика) 

4.4. Учешће у жирију међународног конкурса 

4.5. Награда за дело у међународној или националној селекцији 

4.6. Остали релевантни радови 

4.6.1. Изведени објекти националног значаја, објављен или приказан 

4.6.2. Награда на националном конкурсу, односно конкурсу расписаном и 
спроведеном ван територије РС 

2007. Прва награда на отвореном конкурсу за Pabello polideportiu del Club de Natacio, 
Tarrega, sa Castellvl Arquitectes i Ros-Sutrias Arquitectes. 
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4.6.3. Учешће на националној изложби (са националном или међународном 
селекцијом и каталогом) 

- 2013. “Скица у српској архитектури”, циклус изложби и креативна радионица “Start from the 
sketch”, међународна БЛОК конференција о архитектури (БЛОК 2013), Београд, РС. 
- 2005. „ArqCatMon (Arquitectura Catalana al Mon / Каталонска архитектура у свету)", Col-legi 
d'Arquitectes de Catalunya, Barselona, ES: Projekat SLA (Heiko Trittler Arq., sa: Trittler H. i 
Almuzara R.). 
- 2000. YUSTAT - III Међународно бијенале сценског дизајна 
 
4.6.4. Изведени ентеријери међународног или националног значаја, објављен или 
приказан 

4.6.5. Архитектонско-урбанистички пројекти 

2008. C/Puigmal 5-7, Tarrega. Porodična kuća. Nou Maset. (CA) ES 
2008. C/Nord 39-41, Tarrega. Višeporodično stanovanje: 33 stana, 3,802m2. Straberes 

Empresiarial.(CA) ES 
2005. C/Forn dels cantirs, Tarrega. 6 kuća u nizu. Bricoinvest. Realizovano 2008. (CA) ES 
2006. C/Nord 33-37, Tarrega. Višeporodično stanovanje: 30 stanova, 3,651 m2. Straberes 

Empresiarial. (CA) ES 
2006. Maset, Tarrega. Porodična kuća. Nou Maset. (CА) ES 
2006. C/Joan Maragall, Tarrega. Višeporodično stanovanje: 12 stanova. Straberes 

Empresiarial. (CА) ES 
2006. Kuća Rodriguez, Cabra del Camp. Porodična kuća. (CА) ES 
2005. Аv. Generalitat, Tarrega. Višeporodično stanovanje: 47 stanova, lokali i parking. San 

Jose. (CА) ES 
2005. Аparthotel Pinos, La Plana - Tarrega. 11 apartmana. (CА) ES 
2005. Višeporodično stanovanje Miami, El Prat de Llobregat, Barcelona. (CC) ES 
2002. Diplomatski multifunkcionalni kompleks Glav UPdK, Moskva. 86.500m2. Realizovano 

2008. (EP/MN) RU 
2000. Terasasta kuća, Budva. 450m2. MN 
2011. Objekat Аrgiles, Tarrega. Višeporodično stanovanje. Projekat. (CА) ES 
2008. Skijaško odmaralište u Rodopima, Pamporovo. 16,500m2. (CА) BG 
2008. C/Migdia 30, Tarrega. Višeporodično stanovanje. Promocions Habitatges Naya. 

Projekat. (CА) ES 
2008. C/Аnglesola 1, Vilagrassa. Rehabilitacija srednjevekovne palate. Studija. (CА) ES 
2007 C/Domenec Cardenal, Castellnou de Seana. Višeporodično stanovanje: 36 stanova. 

JCLАRES 65. Projekat. (CА) ES 
2007. Аv. Generalitat 8, Tarrega. Višeporodično stanovanje: 17 stanova. Promocions RSD 

06. Projekat. (CА) ES 
2007. Аlpicat. Višeporodično stanovanje: 15 stanova. Melgar. Idejni projekat. (CА) ES 
2007. Аlmacelles. Višeporodično stanovanje: 15 stanova. Melgar. Projekat. (CА) ES 
2007. C/Rosa Sensat E70, E71 and E72, Tarrega. 3 porodične kuće, 887m2. Inversoco 

Plus. Projekat. (CА) ES 
2006-
2007. 

C/Mestre Giiell 37, Tarrega. Višeporodično stanovanje: 7 stanova i parking. Straberes 
Empresiarial. Idejni projekat. (CА) ES 

2006. C/Francescо Mateu Franquesa, 5, Tarrega. Višeporodično stanovanje: 16 stanova i 
parking, 1,762m2. Soexpa 97. Glavni projekat. (CА) ES 

2006. Kuća Navarro. Porodična kuća. Projekat. (CА) ES 
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2006. C/Frederica Montseny 18, Tarrega. Porodična kuća. Projekat. (CА) ES 
2006. C/Аgoders 37-39-41, Tarrega. Višeporodično stanovanje: 9 stanova, lokali i parking. 

(CА) ES 
2006. C/Sant Pelegri 97-99, Tarrega. Višeporodično stanovanje: 28 stanova, parking i lokal. 

Pinto Roma. Projekat. (CА) ES 
2002. Спортско-рекреатвни комплекс Ски Парк Схипииовскy Проезд, Москва. 35 ха. 

(ЕП/ЗС) РФ 
2001. Poslovne kule, Sajgon, idejno rešenje. (EP/ZS) VN 
2001. Stambeni kompleks Tung Shing Club, Hanoj. 35.000m2. (EP/ZS) VN 
2001. Хотелски комплекс "Тамиш", Панчево. Реконструкција, идејни пројекат. РС 

 

4.6.6. Учешће на међународним и националним конкурсима 

2008. Парк пријатељства: Београдска обала музеја. 140 ха. Анкетни конкурс. РС 
2000. Цветни трг, Београд. 5200 м2. Конкурс (са В. Панићем). РС 

 

4.6.7. Учешће у жирију националног конкурса 

4.6.8. Други релевантни стручни и уметнички радови 

 

5. ДОПРИНОС АКАДЕМСКОЈ И ШИРОЈ ЗАЈЕДНИЦИ  

5.1. Учешће у ваннаставним активностима и органима Универзитета, односно 
значајним телима заједнице 

5.2. Чланство у академским и професионалним удружењима 

5.3. Наступи у медијима у циљу доприноса академској и широј заједници 

- 

Мила Љ. Николић, дипл. инж арх. рођена је 27.11.1971. године у Панчеву. Основно 
образовање је стекла на Архитектонском факултету у Београду, а последипломско у 
Ротердаму и Барселони где је докторирала из области теорије и историје архитектуре. 
Учествовала је на више међународних скупова на којима је публиковала резултате својих 
истраживања. У склопу своје академске каријере учествовала је у различитим видовима 
наставе и одржала више гостујућих предавања у земљи и иностранству. Досадашњу 
професионалну праксу остварила је кроз рад у више архитектонских бироа, пре свега у 
Србији и Шпанији, радећи на пословима пројектовања. У професионалној каријери 
добитница је једне награде на архитектонском конкурсу. Тренутно је запослена као доцент 
на Универзитету „Унион - Никола Тесла“ у Београду. 
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10. др Рената Јадрешин-Милић, дипл.инж.арх. 

 

1. БИОГРАФИЈА КАНДИДАТА 

1.1. Oсновни подаци 

Рената Јадрешин-Милић рођена је 13.04.1970. године у Београду 

1.2. Подаци о образовању 

1.2.1. Основне студије:  

1996. Дипломирала на Универзитету у Београду-Архитектонски факултет и стекла 
звање дипломирани инжињер архитектуре. 

 
-‐ У току лета 2002. године користила стипендију Института за класичну архитектуру у 
Њујорку (The lnstitute of Classica/ Architectиre, New York), као једини стипендиста из наше 
земље. 
-‐ Похађала и стекла диплому Школе савремене архитектуре, организоване 1996/97. године 
у оквиру Отвореног универзитета Задужбине Илије М. Коларца, коју је водио проф. др 
Ранко Радовић. 
-‐ Похађала и завршила Школу ликовне критике, организовану кроз четири семестра, 
1995/97. године у оквиру Центра за културу "Стари град" у Београду, коју су водили 
ликовни критичари Срето Бошњак и Василије Сујић. 

1.2.2. Магистарске студије:  

2007. Магистрирала из области архитектруре и урбанизма на Универзитету у 
Београду-Архитектонски факултет. Наслов магистарског рада: „Појам симетрије 
у теоријским принципима архитектуре ренесансе и њена улога у дефинисању 
принципа модерне архитектуре", под менторством проф. др Нађе Куртовић-
Фолић. 

 

 1.2.3. Докторске студије: 

2013. Докторску дисертацију из научне области архитектура и урбанизам и уже научне 
области историја и теорија архитектуре и урбанизма, одбранила је 19. априла 
2013. године на Архитектонском факултету Универзитета у Београду. Наслов 
докторске дисертације: „Теоријске поставке савремене класичне архитектуре и 
њихов однос према теоријским принципима архитектуре ренесансе", под 
менторством редовног професора др Владимира Макоа 

 
1.3. Кретање у служби 

1.3.1. Рад у настави 

1998-2000. Универзитет у Београду-Архитектонски факултет - сарадник 
2001-2007. Универзитет у Београду-Архитектонски факултет - асистент приправник 
2007-2013. Универзитет у Београду-Архитектонски факултет - асистент 
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1.3.2. Професионална пракса 

1996-1997. Приправник у предузећу за пројектовање, инжењеринг и консалтинг 
"TWIN" из Београда 

 

2. РАД У НАСТАВИ 

2.1. Способност за наставни рад 

2.1.1. Рад у настави на Универзитету у Београду-Архитектонски Факултет 

-‐ Радила на предметима: Развој архитектуре и насеља (сарадник наставника проф. др 
Нађе Куртовић-Фолић); Савремена архитектура и урбанизам (сарадник наставника проф. 
др Милоша Р. Перовића); Пројектовање 1 (1999-2003), (сарадник наставника проф. др 
Милана Ракочевића и доц. Радомира Стопића), Елементи пројектовања (2004-2007) 
(сарадник наставника проф. др Милана Ракочевића); Архитектура прошлости у Југославији 
(сарадник наставника проф. др Нађе Куртовић-Фолић); Заштита и ревитализација 
градитељског наслеђа (сарадник наставника проф. др Нађе Куртовић-Фолић) Изборни 
предмет - Стилови и форме у архитектури (сарадник наставника проф. др Нађе Куртовић-
Фолић), Изборни предмет - Теорије и теоретичари архитектуре (сарадник наставника проф. 
др Нађе Куртовић-Фолић), Изборни предмет - Старе технике грађења (сарадник 
наставника проф. др Нађе Куртовић-Фолић); Изборни предмет - Естетика и симболика у 
архитектури и уметности (сарадник наставника проф. др Владимира Мака) 
-‐ Основне академске студије: Историја архитектуре и насељавања 1 (сарадник прво 
наставника проф. др Нађе Куртовић-Фолић, а затим доц. др Гордане Милошевић-Јефтић) 
Историја архитектуре и насељавања 2 (сарадник прво наставника проф. др Нађе Куртовић-
Фолић, а затим доц. др Гордане Милошевић-Јефтић) Студио пројекат 1 (2008/09, 2009/10) 
Студио пројекат 4. - Синтеза (2008/09, 2009/10), Визуелно истраживања (2006/07, 2007 /08), 
(сарадник наставника проф. мр Душана Станисављевића) Архитектонско графика (2006/07, 
2007 /08), (сарадник наставника проф. мр Душана Станисављевића), Изборни предмет - 
Архитекта мора бити писмен (Marcus Vitruvius Pollio), (сарадник наставника доц. др 
Гордане Милошевић-Јефтић) Изборни предмет - Приватно и јавно у античкој стамбеној 
архитектури (сарадник наставника доц. др Гордане Милошевић-Јефтић) 
-‐ Дипломске академске студије: Историја и теорија архитектуре (од 2006/07. до данас) 
(руководилац предмета прво проф. др Љиљана Благојевић, а затим проф. др Мирјана 
Ротер-Благојевић), Студио М4 - Становање у наслеђеној грађеној средини - простор 
источног Врачара, Смиљанићева (2006/07), (сарадник наставника проф. др Милана 
Ракочевића и проф. др Нађе Куртовић-Фолић), Студио М.4 - Архитектонско-урбанистички 
пројекат ревитализације простора средњовековног града Рама и његове околине 
(2008/2009), (сарадник наставника проф. др Мирјане Ротер-Благојевић и доц. др Гордане 
Милошевић-Јефтић), Студио М.4 - Ново читање архитектуре Медитерана - резиденцијална 
становање (2011/12), (сарадник наставника доц. арх. Милоша Ненадовића), Радионица 1. - 
Лапидаријум градског музеја у Сремској Митровици (2006/07) (сарадник гостујућег 
наставника проф. др Бранка Митровића), Радионица 1 - Ренесанса и неоренесанса - 
Будимпешта у трећем миленијуму (2007 /2008), Изборни предмет - Античко наслеђе у 
региону (2008/09, 2009/10), (сарадник наставника доц. др Гордане Милошевић-Јефтић), 
Изборни предмет - Религија - Култура - Архитектура (2009/10, 2010/11, 2012/13), (сарадник 
наставника доц. др Гордане Милошевић-Јефтић), Изборни предмет - Средњовековни 
градови у Србији - могућност савремене презентације (2010/11) (сарадник наставника 
проф. др Мирјане Ротер Благојевић и доц. др Гордане Милошевић-Јефтић), Изборни 
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предмет - Античко наслеђе у савременим итинерарима (2011/12), (сарадник наставника 
доц. др Гордане Милошевић-Јефтић), Изборни предмет - Архитектура позоришта (2012/13, 
2013/14), (сарадник наставника доц. др Гордане Милошевић-Јефтић), Семинар Култура и 
заштита ренесанса и интеграција наслеђа у условима савременог пројектовања (2012/13), 
(сарадник наставника доц. др Гордане Милошевић-Јефтић), М9. Мастер пројекат (2008/09), 
тема: Обнова и ревитализација (рад са дипломцима поверен од стране наставника доц. др 
Гордане Милошевић-Јефтић, када је 2009. године користила једномесечну научну 
стипендију у иностранству). 

2.1.2. Рад у настави изван Универзитета у Београду 

2.1.3. Предавање по позиву 

-‐ Током школске 2010/11. и 2012/13. године учествовала у раду на два предмета у оквиру 
Докторских студија на Архитектонском факултету, по позиву проф. др Зорана Никезића и 
проф. др Мирјане Ротер-Благојевић. 
-‐ Током школске 2007/08. године била гостујући предавач на Универзитету „Union - Nikola 
Tesla“ у Београду, где сам водила предмет Историја архитектуре новог доба. 
-‐ У оквиру наставе на Основним академским студијама: Изборни предмет - Савремена 
урбана кућа (2010/11), по позиву доц. др Ане Никезић; У оквиру наставе на Дипломским 
академским студијама: М 4.4 Семинар З - Архитектура, естетика и идеологија (2012/13), 
(гостује са предавањем - Однос "модерног" и "историјског": Архитектура нашег времена-
форма или значење по позиву проф. др А. Игњатовић);  
-‐ У оквиру наставе на Докторским академским студијама, на предмету Савремени контекст 
архитектуре, урбанизма и грађења (2010/11. и 2012/13), по позиву проф. др Зорана 
Никезића одржала два тематска блока предавања;  
-‐ У оквиру наставе на Докторским академским студијама, на предмету Дискурс 
истраживања - Историјски дискурс истраживања, 1. година Докторских академских студија, 
по позиву проф. др Мирјане Ротер-Благојевић, одржала два тематска блока предавања 
(2012/13);  
-‐ Одржала више јавних предавања у Задужбини Илије М. Коларца, на позив Катедре за 
архитектуру Центра за предавачку делатност ове институције, са темама из области 
архитектонског пројектовања у различитим историјским епохама и актуелним темама 
савремене архитектуре (аутор два циклуса: Пропорције и мере у архитектури и Леон 
Батиста Алберти; и коаутор два циклуса: Андреа Паладио - 500 година од рођења и Нова 
тумачења старе архитектуре). 
-‐ Second Соllоquium оn Architectural Theory of the Werner Oechslin Library Foundation "ТЕХТ: 
ТООL AND SOURCE OF UNDERSTANDING", Werner Oechslin, Einsiedeln (позивно 
предавање одржано у Цириху, 28. априла 2013.) 
 

3. НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД 

3.1. Научни, односно стручни радови објављени у научним часописима или 
зборницима, са рецензијама. 

3.1.1. Радови објављени у научним часописима са SCI, SSCI или АНCI листе 

- Roter Blagojević, Mirjana; Milošević, Gordana; Jadrešin Milić, Renata; Nikolić, Marko. ,,A New 
Life of the Ottoman Fortress Ram". Journal of Cultural Heritage - Science and Technology for the 
Safeguard of Cultural Heritage in the Mediterranean Basin ed. Angelo Ferrari, Elsevier Publisher 
in Paris, Vol. 14 - No. 35 (2013) S20-S24 (ISSN 1296-2074) 
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3.1.2. Радови објављени у домаћeм научном односно стручном часопису 

-‐ Јошић, Предраг и Јадрешин-Милић. Рената. "Библиографија радова Професора др 
Слободана М. Ненадовића", Гласник друштва конзерватора Србије (Београд), бр. 25 
(2001), 229-233. 
-‐ Куртовић-Фолић, Нађа; Ротер-Благојевић, Мирјана и Јадрешин-Милић, Рената. "Развој и 
теорија архитектуре и уметности, Приказ посебног програма 2 на Архитектонском 
факултету у Београду", Гласник Друштва Конзерватора Србије (Београд), бр. 27 (2003), 
191-193. 
-‐ Куртовић-Фолић, Нађа; Милошевић, Гордана; Ротер-Благојевић, Мирјана; Радивојевић, 
Ана; Никезић, Ана; Јадрешин-Милић, Рената; Ћоровић, Драгана и Николић, Марко. 
"Мартиријум и Базилика у Јагодин Мали у Нишу - могућност обнове и презентације", 
Гласник Друштва Конзерватора Србије (Београд), бр. 31 (2007), 71-78. 
-‐ Милошевић, Гордана; Ротер-Благојевић, Мирјана; Јадрешин-Милић, Рената и Николић, 
Марко. „Обнова и презентација утврђења Рам на Дунаву и његове околине у функцији 
културног туризма", Гласник Друштва Конзерватора Србије (Београд), бр. 34 (2010),  
89-94. 
-‐ Куртовић-Фолић, Нађа; Ротер-Благојевић, Мирјана и Јадрешин-Милић. Рената. 
"Проучавање стилова и форми у архитектури, Приказ рада на посебном програму 2 - 
Развој и теорија архитектуре и уметности на Архитектонском факултету Универзитета у 
Београду", Наслеђе (Београд), бр. V (2004), 153-159. 
-‐ Јадрешин-Милић, Рената. „Појам симетрије као универзалног принципа обликовања", 
Архитектура и урбанизам (Београд), бр. 22-23 (2008), 85-97. 97.  
-‐ Куртовић-Фолић, Нађа; Ротер-Благојевић, Мирјана; Никезић, Ана; Јадрешин-Милић, 
Рената: Ћоровић, Драгана и Николић, Марко. "Пројекат ревитализације Ташмајдана", 
Наслеђе (Београд), бр. VIII (2007), 241-251. 
-‐ Јадрешин-Милић, Рената. „Драгана Ћоровић, Вртни град у Београду", Наслеђе 
(Београд), бр. 10, (2010). 
-‐ Јадрешин-Милић, Рената. „Александар Игњатовић, Југословенство у архитектури 
1904-1941", Гласник Друштва Конзерватора Србије (Београд), бр. 32 (2008), стр. 238-240. 
-‐ Јадрешин-Милић, Рената. „Југословенство у архитектури 1904-1941", Архитектура и 
урбанизам (Београд), бр. 20-21 (2007). 
 
3.1.3. Учешће у научним и стручним семинарима и конференцијама, чланство у 
организационим одборима научних и стручних скупова 
-‐ Jadrešin-Milić, Renata. „Mark Cousins". AoD lnterviews / Architecture of Deconstruction The 
Specter of Jacques Derrida urednici Vladan Đokić i Petar Bojanić, Beograd: Arhitektonski 
fakultet, 2013., 22-3 
-‐ Kurtović-Folić, Nađa; Jadrešin-Milić. Renata. "Kulturno nasleđe Srbije-strategija očuvanja, 
upravljanja i korišćenja", Zbornik Četvrte konferencije o integrativnoj zaštiti, ur. S. Šiljegović, 22-
23. oktobar 2009, Republički zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa R Srpske, 
Banja Luka 2010, pp. 27-31. 
-‐ Jadrešin-Milić, Renata; Kurtović-Folić, Nađa. „The Idea of Restoration Mn Renaissance 
Treatises on Architecture". International Symposium CITIES UNDER RESTORATION, November 
18 - 21, 2013, Kolkata, India 
-‐ Roter Blagojević, Mirjana; Nikolić, Marko; Jadrešin Milić. Renata. „The New Management 
Approach in Protection and Reactivation of Cultural and Natural Heritage in Resava - Mlava 
Region" 6th International Congress on "Science and Technology for the Safeguard of Cultural 
Heritage of the Mediterranean Basin" Cultural Heritage Congress Athens, 22-25 October 2013, 
Athens, Greece 
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-‐ Jadrešin-Milić, Renata. "Vitruvius's Notion of Symmetry in Renaissance Texts on Architecture". 
Second Colloquium on Architectural Theory of the Werner Oechslin Library Foundation "TEXT: 
TOOL AND SOURCE OF UNDERSTANDING". Stiftung Bibliothek VVerner Oechslin Einsiedeln 
In Zusammenarbeit mit dem Centro Internazionale Di Studi Di Architettura Andrea Palladio 
(CISA), Vicenza und dem Centro di Studi Vitruviani, Fano, 25 - 28. April 2013, Einsiedeln, 
Switzerland 
-‐ Jadrešin Milić. Renata. „The ldeology of the Visual in Contemporary Architecture". International 
Conference Architecture and ldeology, Belgrade: University of Belgrade Faculty of Architecture, 
28th-29th September 2012, Belgrade, Serbia 
-‐ Roter Blagojević, Mirjana; Milošević, Gordana; Jadrešin Milić, Renata: Nikolić, Marko. ,,A New 
Life of the Old Ottoman Fortress - Investigation of Renewal and Protection Potentials of the Ram 
Medieval Fortress on the Danube". 5th International Congress on: "Science and Technology for 
the Safeguard ofCultural Heritage in the Mediterranean Basin" Proceedings, Vol. II (lst Part), 
22nd- 25th November 2011, Istanbul, Turkey. Valmar, Roma - May, 2012, 27-33. 
-‐ Roter Blagojevic M., Milosevic G., Jadresin Milic R., Nikolic M., ,,A New life of the old Ottoman 
fortress - Investigation of Renewal and Protection Potentials of the Ram Medieval Fortress on the 
Danube", 5th International Congress on: "Science and technology for the Safeguard of Cultural 
Heritage in the Mediterranean Basin", 22nd- 25th November 2011, Istanbul, Turkey 
-‐ Kurtović-Folić, Nađa; Jadrešin-Milić, Renata. „Research in Urban Morphology as a Source of 
Good Restoration Project - Case Study of Housing in Belgrade". PRIMO CONGRESSO 
INTERNAZIONALE Dl RETEVITRUVIO Interuniversitaria Italiana di Architettura SSD ICAR 14 | 
15 | 16 FIRST INTERNATIONAL CONGRESS OF RETEVITRUVIO Italian lnteruniversity 
Network of Architectural Design SSD ICAR 14 | 15 | 16 - Bari (I): Politecnico di Bari, Facolta di 
Architettura, 2011. 
-‐ Kurtović-Folić, Nađa; Jadrešin-Milić, Renata. „Late Antique Centrally Planned Buildings and 
their Influence on Renaissance Architecture". Nineth Symposium Nis and Byzantium, 3-5 June, 
2011. Niš, Serbia 
-‐ Kurtović-Folić, Nađa; Jadrešin-Milić, Renata. „Importance of Urban Heritage Potential in the 
Creation of Belgrade as a Historical Metropolis". The 4th International Conference on Hazards 
and Modern Heritage „The Importance of Piace". CICOP, 13 -16 June, 2011. Sarajevo, Bosnia 
and Herzegovina 
-‐ Kurtović-Folić, Nađa; Jadrešin-Milić. Renata. „Improving the Housing in Old City Cores". iNDiS 
2009 - llth National and 5th International scientific meeting, 25 -27 November, 2009, Novi Sad: 
Faculty of Technical Sciences, Serbia. 
 
-‐ Jadrešin-Milić, Renata. "Symmetry and Architecture: plurality as a logical relation betvveen 
phenomena", VI International Conference on Science, Art and Culture „The Cultural Heritage and 
its Diversity at the Origin of Creativity", 27-31 August, 2006, Lošinj, Croatia 
-‐ Kurtović-Folić, Nađa; Roter-Blagojević, Mirjana; Jadrešin-Milić, Renata. "Teaching of 
Conservation in New Millenia - Built Heritage Potential", International Conference VSU'2006,  
22 - 23 May, 2006, Sofia, Bulgaria 
-‐ Kurtović-Folić, Nađa; Roter-Blagojević, Mirjana; Jadrešin-Milić, Renata. "Teaching of 
Conservations at the Faculty of Architecture, University of Belgrade", Third Conference - 
l/l/orkshop „The Teaching of Constructions and Conservations in the European Schools of 
Architecture", Faculty of Architecture Sarajevo, March 10 - 12, 2006, Sarajevo, Bosnia and 
Herzegovina 
 
-‐ Jadrešin-Milić, Renata. "Symmetry and Architecture: plurality as a logical relation between 
phenomena", VI International Conference on Science, Art and Culture „The Cultural Heritage and 
its Diversity at the Origin of Creativity" Proceedings, August 27-31, 2006, Lošinj, Croatia, 131-
141. 



73	  
	  

-‐ Kurtović-Folić N, Jadrešin-Milić Renata. "The Role of the Cultural Heritage in the South- 
Eastern Europe Regional Planning", "Sustainablity for Humanity& Environment in the extended 
connection field science - Economy - Policy", 24 - 25 February, 2005, Editura Politehnica, 
Temisoara 
-‐ Kurtović-Folić, Nađa; Jadrešin-Milić. Renata. "Kulturno nasleđe Srbije - strategija očuvanja, 
upravljanja i korišćenja", Četvrta konferencija o integrativnoj zaštiti, Republički zavod za zaštitu 
kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa R Srpske, 22 - 23. oktobar 2009, Banja Luka, Bosna i 
Hercegovina 
-‐ Renata Jadrešin - Milić. ,,Keynote lecture introduction: Fritz Neumeyer". International Scientific 
Conference AUR Architecture Utopia Realism. 3rd-4th October 2013, University of Belgrade - 
Faculty of Architecture, Belgrade.  
-‐ Renata Jadrešin - Milić. ,,Keynote lecture introduction: Mars Cousins". International Scientific 
Conference AoD Architecture of Deconstruction. The Specter of Jacques Derrida. 25th-27th 
October 2012, University of Belgrade - Faculty of Architecture, Belgrade.  
-‐ Renata Jadrešin - Milić. „Chairman Session IV - Designers and ldeology". International 
Conference Architecture and ldeology, 28th-29th September 2012, University of Belgrade Faculty 
of Architecture, Belgrade. 

3.1.4. Научна монографија, или поглавље у монографији са више аутора 

-‐ Furtenbah, Jozef. Architectura Civilis. Uvodni tekst: Vladimir Mako i Renata Jadrešin-Milić. 
Beograd: Arhitektonski fakultet, 2009., 1-25. 
-‐ Kurtović-Folić, Nađa i Jadrešin-Milić Renata. "Integrativna zaštita graditeljskog nasleđa - 
generator održivog urbanog razvoja - II deo", u: Nađa Kurtović-Folić, ur., Principi održivog razvoja 
- problemi redefinisanja i metodologija unapređenja. Beograd: Arhitektonski fakultet Univerziteta 
u Beogradu, 2004. 113-131. 
-‐ Kurtović-Folić, Nađa i Jadrešin-Milić, Renata. "Integrativna zaštita graditeljskog nasleđa - 
generator održivog urbanog razvoja - prvi deo", u: Nađa Kurtović-Folić, ur., Preispitivanje pojma 
"održivi razvoj" u planiranju, projektovanju i građenju. Beograd: Arhitektonski fakultet Univerziteta 
u Beogradu, 2002. 57-70. 
-‐ Nikezić, Ana i Jadrešin-Milić, Renata. "Tumačenje slojevitosti lika uličnog fronta", u: Nađa 
Kurtović- Folić, Miodrag Ralević, ur. „Stanovanje ka III milenijumu", Unapređenje i razvoj 
stanovanja u Srbiji. Beograd: Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2001, 267-287. 
-‐ Vitruvije. Deset knjiga o arhitekturi. Priprema prevoda za štampu Renata Jadrešin-Milić. 
Građevinska knjiga, Beograd, 2000 - 233 str. (prevod delova teksta, jezičko osavremenjavanje, 
prilagođavanje uobičajenoj srpskoj arhitektonskoj terminologiji i srpskom jeziku) 

 

3.1.5. Радови у стручном часопису или другој периодичној публикацији стручног   
карактера 

3.1.6. Објављен уџбеник, монографија, практикум или збирка задатака 

3.2. Учешће у научно-истраживачким пројектима 

3.2.1. Међународни пројекти 
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3.2.2. Национални научно-истраживачки пројекти 

-‐ Од 2000. до 2005. године као млади истраживач Министарства за науку и технологију 
Републике Србије учествовала у оквиру два научно-истраживачка пројекта којима је 
руководила проф. др Нађа Куртовић-Фолић: „Унапређење и развој становања у Србији" у 
периоду од 2000. до 2002. године, и „Редефиниција и унапређење методско-моделске 
основе планирања, пројектовања и грађења на принципима одрживог развоја градова, 
насеља и региона Србије" у периоду од 2002. до 2005. године. 

 

4. СТРУЧНИ И УМЕТНИЧКИ РАД 

4.1. Изведени објекти међународног значаја, објављен или приказан 

4.2. Награда на међународном конкурсу 

4.3. Учешће на међународној изложби (са међународном селекцијом и каталогом 
штампаним на једном од светских језика) 

4.4. Учешће у жирију међународног конкурса 

4.5. Награда за дело у међународној или националној селекцији 

4.6. Остали релевантни радови 

4.6.1. Изведени објекти националног значаја, објављен или приказан 

4.6.2. Награда на националном конкурсу, односно конкурсу расписаном и 
спроведеном ван територије РС 

 

4.6.3. Учешће на националној изложби (са националном или међународном 
селекцијом и каталогом) 

-‐ Јадрешин-Милић. Рената, Николић, Марко. „Ренесанса у Мађарској", „Renaissance in 
Hungary". Будимпешта: (Нео) ренесансно језгро града Будимпеште, 2-7 

4.6.4. Изведени ентеријери међународног или националног значаја, објављен или 
приказан 

4.6.5. Архитектонско-урбанистички пројекти 

4.6.6. Учешће на међународним и националним конкурсима 

4.6.7. Учешће у жирију националног конкурса 

4.6.8. Други релевантни стручни и уметнички радови 
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5. ДОПРИНОС АКАДЕМСКОЈ И ШИРОЈ ЗАЈЕДНИЦИ  

5.1. Учешће у ваннаставним активностима и органима Универзитета, односно 
значајним телима заједнице 

-‐ Учествовала на пријави пројекта Архитектонског факултета у Београду: TEMPUS SCM 
C035B06 - Recognition of Architectural Degrees in CARDS Countries based on Compentences 
and Learning Outcomes REFORMAE II (2006-2008.); 
-‐ Током новембра 2008. године организује сарадњу Архитектонског факултета са 
Амбасадом Републике Мађарске и студијски боравак студената Радионице 1. - Ренесанса 
и неоренесанса - Будимпешта у трећем миленијуму у Будимпешти; 
-‐ У току школских 2009/10, 2010/11. и 2011/12. године (са доц. др Горданом Милошевић- 
Јефтић) и 2005/06. (са проф. др Нађом Куртовић-Фолић) организује и води више стручних 
екскурзија студената Архитектонског факултета и обилазак манастира и средњовековних 
градова 
-‐ Током школске 2010/11. године координира сарадњу са стручним тимом Јавног 
предузећа „Београдска тврђава" у оквиру изборног предмета Средњовековни градови у 
Србији-могућност савремене презентације 

5.2. Чланство у академским и професионалним удружењима 

-‐ Од 1998. године сам члан Друштва конзерватора Србије; 
-‐ Од 2008. године сам стални дописник за Србију међународне организације EAHN - 
European Architectural History Network; 
-‐ Од 2011. године сам стручни редактор Едиције АРХИТЕКТУРА НОВОГ ДОБА - 
Антологија текстова у девет томова, у издању Грађевинске књиге, Београд. 

5.3. Наступи у медијима у циљу доприноса академској и широј заједници 

- 

Рената Јадрешин-Милић рођена је 13.04.1970. године у Београду. Основно и 
последипломско образовање је стекла на Архитектонском факултету у Београду где је 
магистрирала и докторирала. Своја истраживања у области историје и теорије архитектуре 
кандидаткиња је публиковала у већем броју научних монографских публикација и 
часописа. Учествовала је на великом броју домаћих и међународних конференција и 
научних скупова. У својству истраживача учествовала је на два домаћа научно-
истраживачка пројекта. У склопу своје академске каријере, кандидаткиња је учествовала у 
различитим видовима наставе на сва три степена, као и у већем броју ваннаставних 
активности. Као гост, односно предавач по позиву одржала је више предавања у земљи и 
иностранству. Тренутно је запослена као асистент на Архитектонском факултету у 
Београду. 
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11. Гроздана Шишовић, дипл.инж.арх. 

 

1. БИОГРАФИЈА КАНДИДАТА 

 

1.1. Oсновни подаци 

Гроздана Шишовић рођена је 10.04.1976. године у Ваљеву 

 

1.2. Подаци о образовању 

1.2.1. Основне студије:  

2002. Дипломирала на Универзитету у Београду - Архитектонски факултет и стекла 
звање дипломирани инжињер архитектуре. 

  

1.2.2. Магистарске студије:  

 

1.2.3. Докторске студије: 

2008. Уписала докторске академске студије на Универзитету у Београду-Архитектонски 
факултет 

-‐ Пријавила је тему докторске дисертације под називом "Архитектонска конкурсна 
пракса и питање аутономије архитектуре” 

  

1.3. Кретање у служби 

1.3.1. Рад у настави 

-‐ Универзитет у Београду-Архитектонски факултет, асистент на области Архитектонско 
пројектовање и савремена архитектура (од 2009 до данас). 

-‐  

1.3.2. Професионална пракса 

Од 2007. Re:a.c.t студио (партнерски са Д. Милановићем) 
2005-2007. Архитектонски биро "Биро ВИА" 
1998.- Делује у оквиру групе re:ACT 

 

 

2. РАД У НАСТАВИ 

2.1. Способност за наставни рад 
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2.1.1. Рад у настави на Универзитету у Београду-Архитектонски Факултет 

-‐ Основне академске студије: М.2.1 Простор и облик - зимски семестри 2009/10. и 2010/11.; 
М.2.4 Елементи пројектовања - летњи семестри 2009/10. и 2010/11.; М8 - Студио пројекат 
1 - зимски семестри, од 2009/10. (од 2011/12. самостално руковођење радом групе); М19 
Студио пројекат 4 - летњи семестри, од 2009/10. (од 2011/12. самостално руковођење 
радом групе); М.32.2 Радионица и стручна екскурзија - 2012/13.; М1.1 О Архитектури - 
предавање у зимски семестру 2012/13. 

-‐ Дипломске (мастер) академске студије: М4 Семинар - предавање у студију проф. Зорана 
Лазовића и предавање у студију; доц. Ђорђа Стојановића 2009/10; М5.А.2 Семинар - 
Ново становање, предавање, летњи семестри 2011/12 и 2012/13; М5.А.1 Семинар - 
Социјално становање, предавање, летњи семестар 2010/11 

2.1.2. Рад у настави изван Универзитета у Београду 

-‐ Летња школа архитектуре у истраживачкој станици Петница - менторско руковођење 
радионицом RЕ: 1/1, септембар 2012. године - учешће по позиву  

2.1.3. Предавање по позиву 

-‐ Учешће у панелу "Жене у архитектури", у оквиру БЛОК конференције 2013, Београд, 
10.10.2013. 

-‐ Предавање Re:a.c.t smart у оквиру блока SMART CITY, Београдске недеље дизајна 2010, 
Belgrade design Week 2010, 05.06.2010. 

-‐ Учешће у панелу "Модели социјалног становања у Србији", у оквиру друге БЛОК 
конференције, 04.06.2010. 

 

3. НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД 

3.1. Научни, односно стручни радови објављени у научним часописима или 
зборницима, са рецензијама. 

3.1.1. Радови објављени у научним часописима са SCI SSCI или АНCI листе 

3.1.2. Радови објављени у домаћeм научном односно стручном часопису 

-‐ Re:a.c.t (Šišović, Grozdana i Dejan Milanović) „Objekat neprofitnog stanovanja u bloku 61 na 
Novom Beogradu", Forum, br. 54, Beograd, jun-avgust 2010, str. 6-10. 

3.1.3. Учешће у научним и стручним семинарима и конференцијама, чланство у 
организационим одборима научних и стручних скупова 

-‐ Šišović, Grozdana. „Architectural Competitions and Ideological Patterns", međunarodna 
konferencija Arhitektura i Ideologija, Beograd, 2012, objavljen apstrakt rada u elektronskoj formi 

3.1.4. Научна монографија, или поглавље у монографији са више аутора 

-‐ Šišović, Grozdana. „Considerations About Autonomy of Architectural Discipline - A contribution 
to the subject through an analysis of contemporary examples of multifamily housing in Valjevo 
and Uzice", u Mako Vladimir, et al, editors, Housing development in Serbia in context of 
globalisation and integrations. Approaches and experiences. Univerzitet u Beogradu, 
Arhitektonski Fakultet: Beograd, 2011. 
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-‐ Šišović, Grozdana. „Dweling in Block 61 - Potentials and limitations of an arcihitectural 
competition", u Mako Vladimir, et al, editors, VOL II - Housing development in Serbia in context 
of globalisation and integrations. Methods and tendences, Univerzitet u Beogradu, Arhitektonski 
Faklutet: Beograd, 2012. 

-‐ Шишовић, Гроздана. „Енергија и експресија", у Максимовић, Милан, ур. Време 
архитектуре, Архитектура и урбанизам у Ваљеву 2004-2009, Ваљево: Друштво 
архитеката Ваљева, Издавачко друштво Колубара, Инжењерска комора Србије, 2010, стр. 
124-135. 

-‐ Ђурић, Милан, Гроздана Шишовић и Александар Петровић. „Ландмарк или мишљење 
простора", у Архитектура предела - до размере 1:1. Београд: Архитектонски факултет 
Универзитета у Београду и Истраживачка станица у Петници, 1998, стр. 66-71. 

 

3.1.5. Радови у стручном часопису или другој периодичној публикацији стручног   
карактера 

3.1.6. Објављен уџбеник, монографија, практикум или збирка задатака 

3.2. Учешће у научно-истраживачким пројектима 

3.2.1. Међународни пројекти 

3.2.2. Национални научно-истраживачки пројекти 

-‐ "Истраживање и систематизација стамбене изградње у Србији у контексту глобализације 
и европских интеграција у циљу унапређења квалитета и стандарда становања" (бр. ТР 
36034), (2011.) 

 

4. СТРУЧНИ И УМЕТНИЧКИ РАД 

4.1. Изведени објекти међународног значаја, објављен или приказан 

-‐ Пословни објекат Nескот у Никшићу, Црна Гора (2011) - коаутори Дејан Милановић и 
Срђан Тадић; 

-‐ Објекат непрофитног становања у улици Јурија Гагарина 166а, блок 61 на Новом Београд 
(2008 - 2009) - коаутор Д. Милановић; 

4.2. Награда на међународном конкурсу 

4.3. Учешће на међународној изложби (са међународном селекцијом и каталогом 
штампаним на једном од светских језика) 

2013. Награда Европске уније за савремену архитектуру - Мис ван дер Рое 2013/  
European Union Prizefor Contemporary Architecture - Mies van der Rohe Award 2013 
(номиновано дело: Пословни објекат Nескот у Никшићу, Црна Гора) 

2013. Trans(ap)parenecies exhibition – Изложба савремене архитектуре централне 
југоисточне Европе, 10 - 27.10.2013. Букурешт- учешће по позиву 

2009. Награда Европске уније за савремену архитектуру - Мис ван дер Рое 2009/ 
European Union Prize for Contemporary Architecture - Mies van der Rohe Award 2009 
(номиновано дело: Објекат непрофитног становања у улици Јурија Гагарина 
166а, блок 61 на Новом Београд) - номинација националног савеза 
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2011. IV International Biennale of Young Architects "Leonardo 2011 Award", 3.11 - 
5.11.2011, Минск, Белорусија 

2011. Belgrade - Moments in Architecture, 19.7 - 11.11.2011, Exhibition Centre in the 
Ringturm, Беч, Аустрија - учешће по позиву 

2011. III International Biennale of Young Architects "Leonardo 2011 Award", 2009, Минск, 
Белорусија 

2008. BaIkanoIogy / New Architecture and Urban Phenomena in SE Europe, Serbia, 
Contemporary Architecture, 04.10. - 28.12.2008., S_AM - Swiss Architeciture Museum, 
Швајцарска - учешће по позиву 

2008. Peace building - Identity and Architecture in Post Conflictual Areas, 3.10. - 9.11.2008, 
Cassa dell'Architettura, Рим, Италија - учешће по позиву 

2007. Изложба савремене Српске архитектуре на 10. Салону архитектуре у Прагу, 2007 
- учешће по позиву 

2003. Изложба најмлађе архитектонске сцене у Србији у проширеном програму 
Венецијанског Бијенала, у организацији Пројекта Београд, Венеција, 2003. 

 

4.4. Учешће у жирију међународног конкурса 

4.5. Награда за дело у међународној или националној селекцији 

2012. Годишња награда Удружења архитеката Србиjе - „Најбоље дело наших 
архитеката изведено у иностанству". 2012. (за пословни објекат Neckom у 
Никшићу, Црна Гора, коаутори Д. Милановић и С. Тадић). 

2011. Златна медаља и главна награда Интернапионалног бијенала младих 
архитеката - Леонардо 2011, Минск, у категорији Јавни и индустријски објекти 
(за пословни објекат Мескот). 

2010. Признање 32. Салона Архитектуре у Београду за изведено архитектонско дело, 
2010. (за објекат непрофитног становања у улици Јурија Гагарина 166а, блок 61 
на Новом Београду, коаутор Д. Милановић). 

2009. Признање 31. Салона Архитектуре у Београду за изведено архитектонско дело, 
2009. (за објекат Porsche SCG, коаутори Горан Војводић и Душан Радишић). 

2008. Награда града Београда за архитектуру за 2008. годину (за објекат Porsche 
SCG). 

2008. Годишња награда за Архитектуру Савеза архитеката Србиjе за 2008. годину (за 
објекат Porsche SCG). 

2006. Признање 28. Салона Архитектуре у Београду за изведено архитектонско дело. 
2006. године (за стамбени објекат у Омладинској улици у Београду, коаутор Г. 
Војводић). 

2005. Признање 27. Салона Архитектуре у Београду за ентеријер, 2005. година (за 
пројекат ентеријера продајног простора БПМ у улици Кнеза Милоша у Београду, 
коаутор Г. Војводић). 

 

4.6. Остали релевантни радови 

4.6.1. Изведени објекти националног значаја, објављен или приказан 

2008. Пословни објекат Porsche SCG - коаутори Горан Војводић и Душан Радишић; 
2006. Стамбени објекат Ђурић у Омладинској улици у Београду - коаутор Г. Војводић; 
2005. Стамбени објекат Терзин у Омладинској улици у Београду (2004 - 2005) - коаутор 

Г. Војводић; 
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4.6.2. Награда на националном конкурсу, односно конкурсу расписаном и 
спроведеном ван територије РС 

2013. Конкурс за идејно архитектонско решење Спортског центра Мастер у Земуну - 1. 
награда; 

2013. Конкурс за фонтану на тргу Славија - подељена II награда (I пласман); 
2012. Конкурс за стамбено насеље Расаднику Лазаревцу - I награда; 
2011. Конкурс за трговински објекат на Златибору - ужи круг од 3 рада - подељени II 

пласман 
2010. Конкурс за уређење пијаце Сењак у Београду - откуп; 
2010. Међународни конкурс за „Европску кућу шаха” (European Chess House) у Херцег 

Новом у организацији Европске шаховске федерације (2010) - 1. награда; 
2010. Међународни конкурс за реконструкцију Народног музеја у Београду (2010) – 

подељена II награда; 
2009. Конкурс за уређење пијаце Скадарлија у Београду – подељена I награда; 
2009. Међународни конкурс за урбанистичко - архитектонско решење Спортско 

рекреативног комплекса у Мојковцу (2009) - II награда; 
2009. Конкурс за уређење пјаце Каленић - II награда; 
2008. Конкурс за решење реконстуркције хотела „Le petit piaf" у Скадарској улици у 

Београду - 1. награда; 
- Конкурс за уређење Теразијксе терасе у Београду - подељена I награда; 
2007. Међународни конкурс за архитектонско урбанистичко решење блокова 25. и 26. у 

централној зони Новог Београда (2007) - подељена II награда; 
2007. Конкурс за објекат непрофитног становања у блоку 61. у Новом Београду - 

подељена II награда (I пласман - објекат одабран за реализацију и изграђен); 
2004. Конкурс за идејно решење Споменика модерној Србији на тргу Славија у 

Београду - 1. награда; 
2003. Конкурс за идејно архитектонско решење објекта Дома за стара лица у Ваљеву  - 

II награда; 
2003. Конкурс за идејно архитектонско решење објекта Нове зелене пијаце, Ваљево - 

откуп; 
1998. Студентски конкурс за пројекат позорнице на отвореном са пратећим 

угоститељско трговинским садржајима (1998) - II награда. 
 
4.6.3. Учешће на националној изложби (са националном или међународном 
селекцијом и каталогом) 

2013. Изложба радова представника Црне Горе на изложби и Мис Ван дер Рое 2013, 
Савез архитеката Црне горе, Подгорица, 20.-27.06.2013. 

2011. 8А/40 - Нове праксе / БИНА 2011, Зграда војне академије - Музеј града Београда 
(5.5 - 25.5.2011), кустос Зорица Савичић - учешће по позиву 

2010. Савремена архитектура Ваљева 2000-2010, БИНА 2010, Конак кнегиње 
Љубице, Београд (2010) - учешће по позиву 

2007-
2012. 

Изложба радова награђених на конкурсима у претходној години - БИНА 
Београдска интернационална недеља архитектуре (2007- 2012) - галерије 
КБЦ Београд, Артгет, Озон 

2008. Архитектура у Словенији, Хрватској и Србији, галерија Јавно купатило Дунав, 
Београд (2008) - учешће по позиву 

2005.- Салон архитектуре, Музеј примењене уметности у Београду, 2005. - 2013. 
2004. Самостална ауторска изложба групре RЕ-АСТ у оквиру манифестације "Време 

архитектуре” у Ваљеву (2004) 
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4.6.4. Изведени ентеријери међународног или националног значаја, објављен или 
приказан 

2004. Ентеријер пословно-продајног простора фирме БПМ, коаутор Г. Војводић; 
2003. Ентеријер ученичког хола Ваљевске гимназије - коаутори Д. Милановић и С. Тадић. 

 

4.6.5. Архитектонско-урбанистички пројекти 

2012. Објекат Школе за српски језик и културу у улици Милована Глишића у Ваљеву - 
коаутор Дејан Милановић - у изградњи 

2012. Идејно архитектонско - урбанистичко решење Платоа Димитрија Туцовића на 
Славији у Београду - коаутори Д. Милановић, Ђ. Стојановић, М. Церовић 

2011. Пројекат објекта златарске радионице ЖО.С., Петница - коаутор Д. Милановић 
2009. Идејно решење реконструкције парка на Теразијској тераси у Београду / пост-

конкурсни пројекат, наруџба градске управе Београда - коаутор Д. Милановић 
2008. Идејно архитектонско - урбанистичко решење апартманског насеља са хотелским 

комплексом и комерцијалним садржајима, Чањ, Црна Гора - коаутори Д. 
Милановић и С. Тадић 

2008. Урбанистичко-архитектонско решење туристичког насеља и хотелског комплекса 
Мимоза, рт Кобила, Херцег Нови, Црна Гора - коаутор Д. Милановић 

2004. Пројекат вишепородичног стамбеног објекта у Улици Аугуста Цесарца у Београду 
- коаутор Г. Војводић 

2002. Пројекат тржно-пословног центра са супермаркетом и зеленом пијацом у 
Никшићу - коаутори Д. Милановић и С. Тадић 

 
4.6.6. Учешће на међународним и националним конкурсима 
 
2013. Конкурс за решење спомен обележја Милутину Миланковићу 
2011. Конкурс за реконструкцију и екстензију градске библиотеке у Новом Саду  
2011. Конкурс за стамбени блок у насељу Ивана Рибара у Новом Београду  
2010. Конкурс за изложбену поставку у павиљону Србије на 12. Интернационалном 

бијеналу архитектуре у Венецији  
2010. Међународни конкурс за идејно архитектонско решење Нове модерне галерије у 

Марибору (УСМ), Словенија  
2009. Међународни конкурс за идејно архитектоно решење комлекса објеката на брани 

Мратиње, Црна Гора 
2008. Конкурс за идејно архитектонско и програмско решење уређења градског парка 

на Ушћу у Новом Београду  
2005. Конкурс за идејно урбанистичко решење подручја трга Славија у Београду  
2003. Конкурс за идејно арх. решење Градске галерије на Тргу Слободе у Београду  
2002. Конкурс за идејно архитектонско решење објекта Гимназије у Краљеву  
2001. Конкурс за идејно архитектонско решење објекта Новосадске банке у Новом Саду 
2000. Конкурс за идејно решење уређења Цветног трга у Београду  
1999. Конкурс за идејно урб.-архитектонско решење уређења Градског трга у Ужицу 

 

4.6.7. Учешће у жирију националног конкурса 

-‐ 35. Салон архитектуре у Београду, 2013. 

4.6.8. Други релевантни стручни и уметнички радови 
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5. ДОПРИНОС АКАДЕМСКОЈ И ШИРОЈ ЗАЈЕДНИЦИ  

5.1. Учешће у ваннаставним активностима и органима Универзитета, односно 
значајним телима заједнице 

-‐ Чланство и рад у Комисији за организовање програма гостујућих предавања на 
Архитектонском факултету у Београду, у школској 2013/14 и 2014/15 години (према 
одлуци Наставно-научног већа бр. 01-91/2-5, од 21.01.2013. године). Кандидаткиња 
учествује у уређивању програма и организацији предавања. 

-‐ Иницирање сарадње са Француским институтом у Србији и Београдском 
интернационалном недељом архитектуре на заједничкој организацији предавања и 
изложби у току школске 2013/14. 

-‐ Учешће у релаизацији конференције ISSUES? Concerning The Projects of Peter Eisenman у 
организацији Архитектонског факултета (11 -12. 11. 2013.) - у улози модератора једне од 
сесија конференције. 

-‐ Презентација програма и рада Архитектонског факултета ученицима Ваљевске гимназије 
у склопу акције популаризације студија архитектуре, Медијатека Ваљевске гимназије, 
јесен 2012. године. 

-‐ Учешће у тиму Архитектонског факултета за припрему Тетриз пројекта и аплицирање за 
финансијску подршку у циклусу са почетком 2012. године. У припремној фази, 
кандидаткиња је прошла семинар стручне обуке за писање пројеката у домену развоја 
програма школе, као и апликација за њихово финансирање. 

 
5.2. Чланство у академским и професионалним удружењима 

2002-. Савез архитектата Србије, Друштво архитеката Београда и Ваљева 
2007-. Инжењерска коморе Србије 

 

5.3. Наступи у медијима у циљу доприноса академској и широј заједници 

-‐ Приказ конкурса за уређење Славије, емисија БГ инфо, РТВ Студио Б, фебруар 2013 - 
интервју;  Нешић, Ела. Лимит као изазов, емисија Метрополис, ТВ РТС 2, 18.01.2010. - 
приказ стамбеног објекта у Новом Београду и интервју са ауторима студија; Ljiljak, Ljiljana. 
"Grozdanina graditeljska žetva”, revija Kolubara, br. 182, Jun 2009 - интервју;  

- 

Гроздана Шишовић рођена је 10.04.1976. године у Ваљеву. Основно образовање је стекла 
на Архитектонском факултету у Београду где је PhD кандидат. Своја истраживања у 
области архитектонског пројектовања кандидаткиња је публиковала у научним и стручним 
монографским публикацијама и часописима. У својству истраживача учествује на једном 
домаћем научно-истраживачком пројекту. У склопу своје академске каријере, 
кандидаткиња је учествовала у различитим видовима наставе, као и у већем броју 
ваннаставних активности. Досадашњу професионалну праксу кандидаткиња је остварила 
кроз рад у два архитектонска бироа у земљи. Свој стручно-уметнички рад кандидаткиња је 
верификовала кроз два изведена објекта међународног значаја и три изведена објекта 
националног значаја, те кроз више награда за дело, односно више награда на 
националним конкурсима. Своја дела излагала је на више националних и међународних 
изложби. Тренутно је запослена као асистент на Архитектонском факултету у Београду. 
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12. Владимир Јовановић, дипл.инж.арх. 

 

1. БИОГРАФИЈА КАНДИДАТА 

 

1.1. Oсновни подаци 

Владимир Јовановић рођен је 09.12.1976. године у Београду 

1.2. Подаци о образовању 

 

1.2.1. Основне студије:  

2003. Дипломирао на Универзитету у Београду - Архитектонски факултет и стекао 
звање дипломирани инжињер архитектуре. 

  

1.2.2. Магистарске студије: 

1.2.3. Докторске студије: 

1.3. Кретање у служби 

 

1.3.1. Рад у настави 

2013. Доцент на Државном универзитету у Новом Пазару 
 

 

1.3.2. Професионална пракса 

 
 
Стручна усавршавања: 

2011. Дипломирао је на Краљевском институту британских архитеката у Великој 
Британији (Royal Institute of British Arhitects - RIBA) и стекао Диплому у 
Професионалној пракси у архитектури 

2002. Завршио курс “Интеракција Индустријског дизајна и инжењеринга” на Школи 
за Индустријски дизајн и инжењеринг, Болоњског универзитета у Италији 
 

 

2007-2013. Associate Foster+Partners, London 
2005-2007. Водећи инжењер струке у Пројметалу, Београд 
2003-2006. Уметнички директор: Project Belgrade, Beograd 
2003-2005. Пројектант у Митри, Београд 
1999-2003. Оснивач Re: Def Workshop, Београд 
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2. РАД У НАСТАВИ 

2.1. Способност за наставни рад 

2.1.1. Рад у настави на Универзитету у Београду-Архитектонски Факултет 

- 1999-2000. Хонорарни сарадник у студију Проф. Бранислава Митровића, Београд 

2.1.2. Рад у настави изван Универзитета у Београду 

-‐ Државни универзитет у Новом Пазару, Департман за Техничке науке, Студијски програм 
Архитектура 
-‐ Основне академске студије: Пројектовање - Завршни рад (Пројектовање туристичких 
објеката); Пројектовање - Привредни објекти; Графичке и визуелне комуникације II; 
Пројектовање - Јавни објекти 1 (Школски објекти); Изборни предмет - Интегрисани 
приступ пројектовању у савременој пракси 
-‐ Члан оцењивачког жирија завршног испита студената 3.године основних студија, студио 
“Intermediate” (Dr Francisco Gonzalezde Canales i Dr Nuria Alvarez Lombardero), Architectural 
Association School of Architecture, London, UK (2012.) 

 
2.1.3. Предавање по позиву 

3. НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД 

3.1. Научни, односно стручни радови објављени у научним часописима или 
зборницима, са рецензијама. 

3.1.1. Радови објављени у научним часописима са SCI, SSCI или АНCI листе 

3.1.2. Радови објављени у домаћeм научном односно стручном часопису 

3.1.3. Учешће у научним и стручним семинарима и конференцијама, чланство у 
организационим одборима научних и стручних скупова 

3.1.4. Научна монографија, или поглавље у монографији са више аутора 

3.1.5. Радови у стручном часопису или другој периодичној публикацији стручног   
карактера 

3.1.6. Објављен уџбеник, монографија, практикум или збирка задатака 

3.2. Учешће у научно-истраживачким пројектима 

3.2.1. Међународни пројекти 

3.2.2. Национални научно-истраживачки пројекти 

 

4. СТРУЧНИ И УМЕТНИЧКИ РАД 

4.1. Изведени објекти међународног значаја, објављен или приказан 

4.2. Награда на међународном конкурсу 
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4.3. Учешће на међународној изложби (са међународном селекцијом и каталогом 
штампаним на једном од светских језика) 

2006. “PROJECT BELGRADE-TRANSITION” (Пројекат Београд -Транзиционизам), 
независна изложба (10th International Architectural Exhibition - La Biennale di 
Venezia 2006) Позиција: Куратор и коаутор презентоване визије за развој 
Београда 2005. 

 

4.4. Учешће у жирију међународног конкурса 

4.5. Награда за дело у међународној или националној селекцији 

4.6. Остали релевантни радови 

4.6.1. Изведени објекти националног значаја, објављен или приказан 

 
4.6.2. Награда на националном конкурсу, односно конкурсу расписаном и 
спроведеном ван територије РС 

2013. Откуп на конкурсу за “Мастер центар” у Земуну 
2010. Признање жирија и селекција у најбољих 10 решења на Конкурсу за реконструкцију 

Народног Музеја у Београду 2004 
 

4.6.3. Учешће на националној изложби (са националном или међународном 
селекцијом и каталогом) 

2013. Изложба селектованих пројеката на конкурсу за Павиљон игре у Женеви 
2005. "Tendencies”, Изложба награђених пројеката “пројеката београд” на Московском 

Архитектонски Институту у (МАРХИ) у Москви. Позиција: Куратор и излагач 
2004. Новосадски Салон Архитектуре 
2004. Београдски Салон Архитектуре 
2000. Бијенале Сценског Дизајна -YUSTAT 

 

4.6.4. Изведени ентеријери међународног или националног значаја, објављен или 
приказан 

4.6.5. Архитектонско-урбанистички пројекти 

2012. Породична кућа у Дордрехт улици (Dordrecht Road), Лондон 2012 / У изградњи 

n.d. Луксузно туристичко насеље Маљевик, Црна Гора, Површина: 100,000m2; - 
Foster+Partners. Одговорни пројектант за целокупно урбанистичко решење, 50 вила 
просечне површине од 500м2 и јавне садржаје комплекаса који укључују спа, бутик 
хотел, ресторан и продајни простор 

2007. Коаутор на концепту и изради техничке документације главног архитектонског 
пројекта - Стамбена зграда у Иванковачкој у Београду, површине од 1,600м2 - 
Митри, Београд 

2007. Коаутор на концепту и изради техничке документације главног архитектонског 
пројекта - Вила у улици Александра Каћанског, површине 500м2 - Митри, Београд 
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n.d. Стамбене куле на Reem острву, Abu Dhabi, Површина: 70,000m2; - Foster+Partners. 
Одговоран за концепт и волуметрију објекта. Вођа резиденцијалног пакета од 
идејног решења па све до испоруке главног пројекта. Задужен за координацију 
консултаната задужених за пројектовање конструкције, фасада, система 
одржавања, инсталација, спецификација и процене инвестиционе вредности. 

n.d. Central Market, Abu Dhabi, Објекат мешовите намене, Површина: 120,000m2; - 
Foster+Partners, Оптиматизовао комплексну геометрију врхова торњева који 
досежу висину од 270м, и координисао израду извођачке документације 

n.d. Учествовао у свим фазама пројекта од Идејног пројекта до завршетка радова на 
“Зира Центру”, згради мешовите намене у Београду, површине од 45,000м2, са 
следећим ингеренцијама - Пројметал а.д. Београд 

 

4.6.6. Учешће на међународним и националним конкурсима 

 
4.6.7. Учешће у жирију националног конкурса 

4.6.8. Други релевантни стручни и уметнички радови 

5. ДОПРИНОС АКАДЕМСКОЈ И ШИРОЈ ЗАЈЕДНИЦИ  

5.1. Учешће у ваннаставним активностима и органима Универзитета, односно 
значајним телима заједнице 

- 2012. Члан оцењивачког жирија завршног испита на Architectural Association, Лондон 

5.2. Чланство у академским и професионалним удружењима 

- Члан Краљевског института британских архитеката (Royal Institute of British Architects) 

- 2007. Члан Инжењерске коморе Србије 
 
5.3. Наступи у медијима у циљу доприноса академској и широј заједници 

Владимир Јовановић рођен је 09.12.1976. године у Београду. Основно образовање је 
стекао на Архитектонском факултету у Београду. У склопу своје академске каријере 
учествовао је у различитим видовима наставе из области пројектовања. Досадашњу 
професионалну праксу кандидат је остварио кроз рад у више архитектонских бироа у 
земљи и иностранству. У оквиру бироа Associate Foster+Partners радио је на изради већег 
броја пројеката и конкурса у својству "team leader". Своја дела излагао је на националним 
изложбама и био куратор и коаутор независне изложбе на једној међународној изложби. 
Тренутно је запослен као доцент на Државном универзитету у Новом Пазару 

 

n.d. Централна зона бање Врујци, Архитектонско-урбанистички конкурс, површина 
15ha - Митри, Београд 

2013. Конкурс за “Dance pavillion” у Женви, 2013. са А. Јанковићем и Alexis Martin 
n.d. Grand Trade Centre, Бањалука, Објекат мешовите намене, 26,000м2 – Митри 
2010. Конкурс за Хотел Игало, Црна Гора 2010. 
2009. Конкурс за Музеј Пољске Историје, Варшава, Пољска, 2009. Коаутор: А.Јанковић 
2008. RIBA Конкурс за мост на реци Douglas, Lancashire, UK 2008. Коаутор: А. Јанковић 
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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 наставника за ужу научну, односно уметничку област: 
„Архитектонско пројектовање и савремена архитектура“ на Департману за 
Архитектуру Архитектонског факултета Универзитета у Београду,  

имајући у виду и укупан педагошки, научно – истраживачки рад, постигнуте 
резултате  са темама у оквиру области архитектонског пројектовања и савремене 
архитектуре, Комисија предлаже Изборном већу Архитектонског факултета 
Универзитета у Београду следећег кандидата у звање ванредног професора:  

 

1. Горан Војводић, дипл.инж.арх.,  

 

и  следеће кандидате у звање доцента:     

                                           

2. др Марија Милинковић, дипл.инж.арх. и 

 

3. Јован Митровић, дипл.инж.арх.                
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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 наставничко звање на Департману за 
Архитектуру за ужу научну, односно уметничку област: „Архитектонско пројектовање и 
савремена архитектура“, на основу њиховог извештаја у коме је биографија, педагошки 
рад, научно – истраживачки рад, постигнути резултати у оквиру области архитектонског 
пројектовања и савремене архитектуре, како следи у образложењу Комисије:  
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1. Горан Б. Војводић, дипл.инж.арх. 

1. БИОГРАФИЈА КАНДИДАТА 

1.1. Oсновни подаци 

Горан Б. Војводић рођен је 20.09.1959. године у Земуну 

1.2. Подаци о образовању 

1.2.1. Основне студије:  

1986. Дипломирао на Универзитету у Београду-Архитектонски факултет и стекао 
звање дипломирани инжињер архитектуре. 

 

1.2.3. Докторске студије: 

2005. Уписао докторске академске студије на Универзитету у Београду-
Архитектонски факултет 

  

1.3.1. Рад у настави 

- Научни сарадник по позиву Kатедре за архитектонско урбанистичко пројектовање (1999-
2002) 

1.3.2. Професионална пракса 

2007. 
1999. 
1993. 
1992. 
1989.-1990. 
1987.-1992. 
1986.-1987. 
1984.-1985. 

" БИРО.ВИА" д.о . о. Предузеће за пројектовање и инжењеринг- оснивач 
Рад у сарадњи са "Гемах"-ом, грађевински инжењеринг, Београд 
Партнерство са проф. W.J.Krings-om (Arch.Pian Gmbh) 
Сопствени биро, Београд 
Архитектонски биро, проф W.J.Krings, Даун, Немачка 
Саобраћајни Институт-ЦИП, Београд 
Енергопројект- ООУР за архитектуру и урбанизам, Београд 
Институт за испитивање материјала СР Србије, Београд 
 

 

2. РАД У НАСТАВИ 

2.1. Способност за наставни рад 

2.1.1. Рад у настави на Универзитету у Београду-Архитектонски Факултет 

- Мастер студио пројекат – стамбени објекти, МАС, руководиоц предмета проф. Василије     
Милуновић (2006). 

2.1.2. Рад у настави изван Универзитета у Београду 

„Корпоративни дизајн у архитектури“, - Факултет техничких наука, Универзитет у Новом 
Саду, март 2010, предавање  
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2.1.3. Предавање по позиву 

- Предавања „Корпоративни идентитет у архитектури, значење, примена и ауторски израз“, 
и „Моја архитектура“, Докторске академске студије, предмет  “Методологија и филозофија 
архитектонског и урбанистичког пројектовања“, Руководиоц предмета професор Зоран 
Лазовић (2010–2011) 
- Становање, М.4.3, семинар 2, МАС, предавање: „Најновији стамбени пројекти“ (2006) 
- Предавање по позиву на Београдској интернационалној недељи архитектуре (2011) 
- Предавање по позиву на Данима архитектуре у Нишу (2005) 
 

3. НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД 

3.1. Научни, односно стручни радови објављени у научним часописима или 
зборницима, са рецензијама. 

3.1.2. Радови објављени у домаћeм научном односно стручном часопису 

- “Горан Војводик” - интервју, Порта 3 (Скопље, БЈР Македонија), стр. 28-33, 2013. 
- Г. Војводић, “Пројекат стамбени комплекс Нелт“, Форум (Београд), бр. 57, 2011, стр.40-51 
- Н. Антешевић, “Горан Војводић – Моја архитектура“ - интервју, Простор (Бања Лука), 
бр.14, 2, стр. 22-33, 2011. 
- М. Зец, М. Максимовић, “Горан Војводић“ - интервју, Форум (Београд), бр. 55, 2010,  
стр. 4-11, 69   

3.1.3. Учешће у научним и стручним семинарима и конференцијама, чланство у 
организационим одборима научних и стручних скупова 

- 2012. БИНА-Београдска интернационална недеља архитектуре, Галерија Прогрес.  
20-29.4.2012. Радионица “Град и светлост“, 
- 2010. БИНА - Београдска интернационална недеља архитектуре, 9.5.2010. Дебата 
“Building houses is more than stacking dwellings“, 
- 2007 “Недеља архитектуре“, 5.7.2007. Културни центар Београда, Београд. “Продавница 
архитектуре“ – бесплатни савети архитеката, 
- 2006. “Недеља архитектуре“, 8-9.5.2006. Културни центар Београда, Београд. Радионица 
“Део града у коме би смо волели да живимо“. 

3.1.4. Научна монографија, или поглавље у монографији са више аутора 

-  Видео едиција: Ауторска позиција у пројектовању 3., аутор, ур. З. Лазовић, В. Ђокић, 
Архитектонски факултет у Београду, 2012. 

3.1.6. Објављен уџбеник, монографија, практикум или збирка задатака 

- Моја Архитектура, Горан Војводић, Биро. Виа. дао, Београд, 2012. 

 

4. СТРУЧНИ И УМЕТНИЧКИ РАД 

4.1. Изведени објекти међународног значаја, објављен или приказан 

- 2013. “Swisspearl Architecture International 19”, Eternit AG Schweiz, 2013, стр. 58-60, 
стамбено пословни објекат City Properties, Крунска 87, Београд 
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- 2013. А10. ЕU new European architecture – елекронско издање “Fresh Urban Villa” (Миодраг 
Настић, април 2013) – стамбено пословни објекат City Properties, Крунска 87, Београд 
- 2009. “Swisspearl Architecture International 8”, Eternit AG Schweiz, 2009, стр. 35, Управна 
зграда Porsche SCG, Зрењанински пут 11, Београд 
- 2008. Весна Вучинић, „Milestone in Serbian social housing sector“, А10 new European 
architecture, #22 (07/08, 2008), p.8. Стамбено пословни објекат Anex, Ресавска 23, Београд 
- 2007. “Swisspearl Arhitecture International 4”, Eternit AG Schweiz, 2007, стр. 58, стамбено 
пословни објекат Dexon, Сарајевска 69-73, Београд 
 
4.3. Учешће на међународној изложби (са међународном селекцијом и каталогом 
штампаним на једном од светских језика) 

2011. 
2010. 
2009. 
2009. 
2007. 
2007. 
 
2006. 
2002. 
 
2002. 

Изложба "Belgгade - Moments in Arhitecture" Беч, Аустрија 
Изложба "Architectual Согnег- REBEC", Бегорад 
WAF (Светски фестивал архитектуре) Барселона, Шпанија 
Изложба поводом конкурса за награду "Mies Vаn der Rohe" Барселона, Шпанија 
10. међународни салон архитектуре, Праг, Храчани, Српска архитектура 
Међународна изложба Квадријенале архитектуре - селекција архитектура и 
технологија Праг, Чешка 
Изложба савремене Српске Архитектуре ХХ века, Културни центар СЦГ, Париз,  
8. Међународна Изложба Архитектуре венецијански Бијенале - Југословенски 
павиљон Венеција, Италија 
XXI Светски Конгрес Архитектуре Берлин, СР Немачка 

 

4.5. Награда за дело у међународној или националној селекцији 

2013. 
2010. 
2009. 
 
 
2008. 
 
 
 
 
 
2006. 
 
 
 
2004. 
 
 
 
 
 
2004. 
 
 

STONE EXPO 05 – 5. међународни сајам камена и пратеће индустрије, Крагујевац 
Велика Награда Архитектуре Савеза Архитеката Србије за Животно дело 
"Аnех"- пословни објекат, Ресавска улица бр. 2З, Београд, (са А. Хрњез) 
 Музеј Примењене Уметности - Салон архитектуре - Признање у категорији     
Архитектура, 
"Porsche SCG"- пословни објекат, Зрењанински пут 11, Београд, (са Г.Шишовић, 
Д.Радишић): 
 Савез архитеката Србије - Годишња награда за реализацију, 
 Награда града Београда за архитектуру и урбанизам, Скупштина града,  
 Музеј Примењене Уметности - Салон архитектуре - Признање Салона у 
категорији Архитектура. 
Стамбени објекат Терзин, Омладинска 1 З, Београд, (са Г.Шишовић): 
 Друштво архитеката Новог Сада - Награда за архитектуру, 
 Музеј Примењене Уметности - Салон архитектуре - Признање у категорији 
Архитектура. 
Реконструкција и ентеријер Београдске Филхармоније, Студентски трг 11, 
Београд (са Б. Милојевић): 
 Удружење ликовних уметника примењених уметности и дизајнера Србије- 
Награда за реализацију, 
 Друштво архитеката Новог Сада - Признање за ентеријер, 
 ВРВ Trophy - Награда за најлепши ентеријер, 
БПМ showroom, ентеријер, Кнеза Милоша 16, Београд (са Г. Шишовић) 
 Музеј Примењене Уметности - Салон архитектуре - Признање у категорији 
Ентеријер. 
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2001. 
 
 
 
 
1999. 
 
 
 
 
 
1999. 
 
 
 
1998. 
 
 
1995. 
 
1994. 

Реконструкција Француског културног центра, Београд, Кнез Михаилова З1 (са Б. 
Милојевић): 
 Музеј Примењене Уметности - Салон архитектуре - Признање у категорији 
Ентеријер, 
 Друштво архитеката Новог Сада - Награда за ентеријер, 
Реконструкција и доградња Кошаркашког савеза Југославије, Сазонова 8З, 
Београд, (са С. Миловановић), 
 Борбина награда за архитектуру, 
 Друштво архитеката Новог Сада - Награда за архитектуру, 
 Музеј Примењене Уметности - Салон архитектуре - Признање у категорији 
Архитектура. 
Пословно спортски центар "Гемах", Бањички венац 28б, Београд (са Ј.Ивановић): 
 Музеј Примењене Уметности - Салон архитектуре - Велика награда у 
категорији Архитектура, 
 Друштво архитеката Новог Сада - Награда за архитектуру. 
Реконструкција и доградња пословног објекта Hemofarm Gmbh, Бад Хомбург, СР 
Немачка 
 Савез архитеката Србије - награда за реализацију у иностранству. 
Ентеријер клуба Сова, Грачаничка 18, Београд (са М. Бојовић) 
 Друштво архитеката Новог Сада - Признање за ентеријер 
Ентеријер пословног објекта Хемпфарм Панфарма, Београд (са Н.Мијановић, 
С.Станић) 
 Музеј Примењене Уметности - Салон архитектуре - Признање за ентеријер 

 

4.6. Остали релевантни радови 

4.6.1. Изведени објекти националног значаја, објављен или приказан 

2012  "City Properties" стамбено полсовни објекат, Крунска 87, Београд (са М . Катић, Д. 
Радишић) 

2011  "Coning" пословно сервисни комплекс, Новосадски пут бб, Београд (са Б. 
Милојевић) 

2011  "Coning" продајно сервисни комплекс, Суботица (са Б. Милојевић) 
2010  "Kreativa unlimited" пословни објекат река Дунав, Нови Београд 
2010  "Хиподром" стамбени блок, Крагујевац (са М . Катић) 
2010  "Нелт" сервисни, магацински и пословни објекти, Добановци 
2009  "Porsche Novi Sad" пословно сервисни центар, Нови Сад (са Д. Радишић) 
2009  "Exing" пословно стамбени објекат Браничевска 2, Београд (са Б.Милојевић, М. 

Катић, Д.Радишић) 
2007  "Porsche Beograd Sever" пословно сервисни центар, Зрењанински пут 11, Београд 
2007  "Dexon" стамбени објекат Сарајевска 69-73, Београд 
2006  "Porsche Beograd Ada" продајно сервисни центар, Радничка бб, Београд 
2005  Кућа на мору, Херцег Нови- Савина, Црна Гора 
2003  "ИПС-Мамут" књижара Кнез Михајлова 1, Београд, реконструкција и ентеријер (са 

Б. Милојевић) 
2003  Вила А, Вељка Лукића Курјака, Београд 
2003  Вила Л, Бањички венац, Београд 
2002  Вила Ј, Бањички венац, Београд 
2002  Вила М, Бањички венац, Београд 
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4.6.2. Награда на националном конкурсу, односно конкурсу расписаном и 
спроведеном ван територије РС 

2009. 
 
2007. 
 
2006. 
 
1995. 
1991. 

Архитектонски конкурс за пословни објекат "Banca lntesa", Нови Београд (у оквиру 
"БИРО.ВИА" - Друга награда) 
Стамбено пословни објекат "EXING", Београд (са М.Катић, Д. Радишић, Б. 
Милојевић) - Прва награда - реализована 
Приватни Универзитет и Конгресни Центар, Подгорица (са Б. Милојевић) - Прва 
награда - реализована 
Градска скупштина- Morbach. СР Немачка (са W. Крингс) -Трећа награда 
Хотелски комплекс "Каменово" Црна Гора (са Б. Митровић, В, Милуновић) -Трећа 
награда 

 

4.6.3. Учешће на националној изложби (са националном или међународном 
селекцијом и каталогом) 

2013. 
 
2011. 
 
2004. 
2000. 
1999. 
 
1994. 
 
2010. 
 
2007-2011. 
1999-2013. 
1999-2010. 
 
1991-201З. 

Изложба "Камен у архитектури и уметности" Галерија Уметничког центра, 
Универзитетска библиотека "Светозара Марковића", Београд 
Самостална Изложба поводом Велике Награде Савеза Архитеката Србије - 
за животно дело Галерија ОЗОН, Београд 
Дани српске архитектура Москва, Русија 
Изложбе Српске Савремене Уметности, Српски ПЕН Центар, Београд 
Октобарски салон, примењени - ликовни Уметнички павиљон Цвијета 
Зузорић, Београд 
Колективна изложба "Још једна цигла у зиду, Галерија "Стара Капетанија"- 
Земун  
Самостална Изложба "Моја Архитектура", Галерија 73, Баново Брдо, 
Београд 
Изложба награђених аутора САС - ДАБ, БИНА-Београдска 
Интернационална Недеља Архитектуре, Београд 
Изложба радова за избор најбољег објекта у организацији листа "Борба" - 
"Вечерње новости" Београд 
ДаНС- Друштво архитеката Новог Сада - Салон архитектуре, Нови Сад 
Музеј примењених уметности, Салон архитектуре, Београд 

 

4.6.4. Изведени ентеријери међународног или националног значаја, објављен или 
приказан 

2011. “Coning“ - пословно сервисни комплекс, Новосадски пут бб, Београд (са Б. 
Милојевић) 

2008. “Porsche SCG” - управна зграда, Зрењанински пут 11, Београд (са Г.Шишовић, 
Д.Радишић) 

2003.  "ИПС-Мамут" - књижара Кнез Михајлова 1, Београд, реконструкција и ентеријер 
(са Б. Милојевић) 

2000. “Graniti Fiandre” - изложбени салон, Краља Петра 45, Београд, ентеријер 
1999. Кафе "Стрес", Обилићев Венац 18, Београд, ентеријер (Ј. Ивановић, В . Милетић) 
1998. “Hemofarm Gmbh“ - пословни објекат, Bad Homburg, СР Немачка, реконструкција , 

доградња и ентеријер 
1994. "Хемофарм Панфарма" - пословни објекат, Београд, ентеријер (са Н.Мијановић, 

С.Станић) 
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4.6.7. Учешће у жирију националног конкурса 

- Учествовао у раду више жирија архитектонско-урбанистичкох конкурса ДАБ-а, САС-а, 
жирија Годишње награде Савеза архитеката Србије, Салона архитектуре МПУ, жирија 
Годишње награде листа Борба, жирија за доделу награде Ранко Радовић - УЛУПУДС, 
жирија за представника на Венецијанском бијеналу архитектуре 
 

5. ДОПРИНОС АКАДЕМСКОЈ И ШИРОЈ ЗАЈЕДНИЦИ  

5.1. Учешће у ваннаставним активностима и органима Универзитета, односно 
значајним телима заједнице 

2001 – 2011. Савез архитеката Србије, члан управног одбора 
2005 – 2012. Архитектонски факултет, Универзитет у Београду, члан Научног Савета 
2006 – 2013. Скупштина града Београда, члан планске комисије – подкомисија за 

обликовање 
2011 – 2012. Министарсктво културе Републике Србије, члан експертског тима за 

реконструкцију Народног Музеја 
2013.  Друштво архитеката Београда, члан управног одбора 
2013.  Музеј Историје Југославије, члан управног одбора 

 
5.2. Чланство у академским и професионалним удружењима 

1989. 
2003. 
2013. 

Друштво архитеката Београда, Савез архитеката Србије 
Инжењерска комора Србије 
Удружење архитеката Србије 

 

5.3. Наступи у медијима у циљу доприноса академској и широј заједници 

- Гостовао у више наврата у различитим емисијама и стручним часописима у електронским 
медијима, као што су: Тајне простора (РТС1), Градологија (ТВ Студио Б), Ниво 23 (ТВ 
Студио Б), Јутарњи програм (ТВ Авала), Радио Београд 2, ЕГО Магазин (Љубомир 
Јанковић, децембар 2012.) и др. 
 

Горан Б. Војводић рођен је 20.09.1959. године у Земуну. Дипломирао је на Архитектонском 
факултету у Београду. Своја истраживања у области архитектонског пројектовања 
кандидат је публиковао у научним и стручним часописима, као и на више домаћих и 
међународних конференција. Кандидат бележи учешће у различитим видовима наставе, 
више предавања по позиву и једну монографску публикацију где је једини аутор. Свој 
стручно-уметнички рад кандидат је верификовао кроз више изведених објекта 
међународног значаја, велики број изведених објеката националног значаја, те кроз велики 
број награда за дело, односно више награда на националним конкурсима. Кандидат 
бележи и велики број реализованих дела из области ентеријера националног, односно 
међународног значаја. Своја дела излагао је на великом броју националних и 
међународних изложби, као и две самосталне. У склопу дуге професионалне каријере у 
земљи и иностранству учествовао је у изради великог броја пројеката. Кандидат има 
велику активност у више националних организација. Тренутно је запослен у 
архитектонском бироу чији је оснивач. 
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МИШЉЕЊЕ О КАНДИДАТУ  

На основу увида у резултате уметничког, стручног, научно-истраживачког и педагошког 
рада, Комисија процењује да је кандидат Горан Војводић, дипломирани инжењер 
архитектуре, својим радом показао врхунску стручност, изузетно умеће и преданост у 
професионалном раду са највишим уметничким остварењима и достигнућима радећи у 
области архитектонског пројектовања и савремене архитектуре код нас и у иностранству. 
Уз високу оцену уметничког, стручног,  истраживачког и педагошког рада, кандидат је 
остварио значајан педагошки и друштвени допринос академској и широј заједници. Поља 
ангажовања у којима је постигао резултате су: архитектонско пројектовање, методологија 
архитектонског пројектовања, ентеријер и дизајн у којима је показао највише могуће 
резултате. Кроз рад показао је и потврдио способност и склоност ка истраживачком раду у 
домену архитектонског пројектовања, организације и методологије приступа, стварања и 
развијања архитектонских концепата, израде пројеката и реализације архитектонских 
објеката и ентеријера.  

Од укупног опуса бројних изведених дела и пројеката кандидат је аутор великог броја 
изведених објеката, објављених и приказаних у стручним публикацијама од националног и 
међународног значаја, и то:  

- 4 изведена објекта приказана у врхунским међународним стручним публикацијама 
- 11 изведених енетријера приказаних у водећим домаћим и страним публикацијама 

Комисија издваја следеће објекте из опуса кандидата као изузетне: стамбено пословни 
објекат Dexon, Сарајевска 69-73, Београд, Стамбено пословни објекат City Properties, 
Крунска 87, Београд, Стамбено пословни објекат Anex, Ресавска 23, Београд, Управну 
зграду Porsche SCG, Зрењанински пут 11, Београд, као и бројне ентеријере, између којих 
се истичу ентеријер Београдске филхармоније и Француског културног центра. 

Кандидат је свој стручно-уметнички рад верификовао кроз добијање најрелевантнијих и 
највиших могућих награда и признања у области архитектуре за изведена дела, 
реконструкције, доградње и ентеријере (преко 35 изведених објеката и ентеријера). 

- Награда града Београда за архитектуру и урбанизам - СГБ 
- Велика награда архитектуре за Животно дело - САС 
- Годишња награда за реализацију и Награда за реализацију у иностранству - САС  
- Борбина награда за архитектуру 
- Велика награда у категорији Архитектура - СА, МПУ  
- Признање у категорији Архитектура – СА, МПУ - 4 признања 
- Признање за категорији Ентеријер – СА, МПУ - 3 признања 
- Награда за реализацију - УЛУПУДС 
- Награда за архитектуру - ДАНС - 3 признања 
- Награда за ентеријер – ДАНС, Признање за ентеријер – ДАНС, Награда за најлепши 
ентеријер - BPB Trophy 

Комисија из опуса бројних награда у домену изведене архитектуре као изузтне издваја 
Велику награду архитектуре за животно дело, Награду града Београда, Велику награду у 
категорији архитектуре, Годишњу награду за реализацију као и бројне награде за изведене 
реконструкције и ентеријере. Између бројних референци и монографских јединица радови 
Горана Војводића су приказани и објављени у великом броју научних и стручних 
публикација, односно стручној периодици међу којима се издвајају:  
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- Михаило Митровић (2012). Архитектура Београда. Службени гласник,  
- Salzmann, M., Stiller, A. (2011). Belgrad/Momente der Architectur. Architectur im Ringturm, 
- Милош Р. Перовић (2003). Српска архитектура XX века – од историцизма до другог 
модернизма. Архитектонски факултет у Београду, 
 
Кандидат има објављене радове и интервјуе у домаћим научним односно стручним 
часописима, односно монографијама. Комисија истиче следеће публиковане радове 
кандидата: 
 
Монографија од националног значаја: 
 
- Моја Архитектура, Горан Војводић, Биро. Виа. дао, Београд, 2012. 
 
Поглавље у монографији са више аутора: 
 
-  Видео едиција: Ауторска позиција у пројектовању 3., аутор, ур. З. Лазовић, В. Ђокић, 
Архитектонски факултет у Београду, 2012. 

Уметничком и научном раду доприносе и излагања на међународним изложбама, 
председавања на научним скуповима и учешће на семинарима и радионицама, као и 
бројна учествовања на домаћим архитектонским изложбама. Поред националних изложби, 
кандидат је своје дело представио на 8 међународних изложби. 

Кандидат је остварио више награда на домаћим архитектонским и урбанистичким 
конкурсима, и то: две прве, једна друга и две треће награде. 

Кандидат је радом у настави унапређивао однос науке и праксе - наставног, академског, 
теоријског и практичног, стручног и искуственог, повезујући их у један јединствени систем 
знања, вештина и метода организовања и артикулисања архитектонских идеја, пројеката и 
прагме. Учешће у настави на Архитектонском факултету започео је 1999. на позив Катедре 
за архитектонско и урбанистичко пројектовање у статусу Научног сарадника, да би одржао 
прво предавање на семинару курса Становање на реформисаној настави 2006. и 
учествовао у раду на мастер студију. Касније, кандидат је имао више јавних предавања по 
позиву на докторским и мастер академским студијама у оквиру наставе на Архитектонском 
факултету у Београду и Департману за архитектуру, на предметима, семинарима и студио 
пројектима на којима је учествовао. Предавања су била успешна и позитивно оцењена од 
предметних наставника, као и од студената. 

Кандидат је остварио изванредан допринос академској и широј заједници у развоју 
наставе, образовања и струке кроз активности у Научном савету Архитектонског 
факултета, као члан експертског тима Министарства Републике Србије, планске комисије 
града Београда и више управних одбора. Кандидат је на бројним и различитим 
телевизијским емисијама и штампаним медијима успешно представљао архитектонску 
делатност као једну од најзначајнијих манифестација савремених светских тенденција у 
националној култури. 
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2. др Марија Р. Милинковић, дипл.инж.арх. 

1. БИОГРАФИЈА КАНДИДАТА 

1.1. Oсновни подаци 

Марија Р. Милинковић рођена је 13.10.1973. године у Аранђеловцу 

1.2. Подаци о образовању 

1.2.1. Основне студије:  

1998. Дипломирала на Универзитету у Београду-Архитектонски факултет и Московском 
архитектектонском институту (МАРХИ)  и стекла звање дипломирани инжињер 
архитектуре. 
 
Добитница је специјалног признања „Никола Добровић” за рад на дипломском 
пројекту (1998). 

  

1.2.2. Магистарске студије:  

2007. Магистрирала 2007. године, са темом: „Критичка пракса архитекта Николе 
Добровића: дубровачки период (1934-1943)”. Магистарски рад одбрањен на 
Архитектонском факултету Универзитета у Београду, 2007. Рад је рађен под 
менторством в. проф. др Љиљане Благојевић. 
 
Магистарски рад је награђен Наградом „Милорад Мацура” Института за 
архитектуру и урбанизам Србије, за најбољи магистарски рад одбрањен у 
школској 2006-2007. години. 

 
-‐ Током основних и последипломских студија била је стипендиста Републичке фондације 
за развој научног и уметничког подмлатка (1995-1998) и Министарства за науку и 
технологију Републике Србије (1999-2000). 

1.2.3. Докторске студије: 

2013. Докторску дисертацију из научне области архитектура и урбанизам и уже научне 
области историја и теорија архитектуре и урбанизма, одбранила је 19. фебруара 
2013. године на Архитектонском факултету Универзитета у Београду. Тема 
докторске дисертације: „Архитектонска критичка пракса: теоријски модели”. 
Докторска дисертација одбрањена на Архитектонском факултету Универзитета у 
Београду, 2013. Дисертација је рађена под менторством в. проф. др Љиљане 
Благојевић. 

   

1.3. Кретање у служби 

1.3.1. Рад у настави 

1999-2000. Универзитет у Београду-Архитектонски факултет - сарадник 
2001-2007. Универзитет у Београду-Архитектонски факултет - асистент приправник 
2007-2013. Универзитет у Београду-Архитектонски факултет - асистент 
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1.3.2. Професионална пракса 

1998-2003. Сарадник-пројектант у бироу проф. Бранислава Митровића у Београду. 
 

2. РАД У НАСТАВИ 

2.1. Способност за наставни рад 

 

2.1.1. Рад у настави на Универзитету у Београду-Архитектонски Факултет 

-‐ Основне академске студије: Модул 1.1 О архитектури (2012/2013, 2013/2014), Модул 1.4 
Историја модерне архитектуре и урбанизма (2008/2009), Модул2.1 Простор и облик 
(2006/2007), Модул 2.4 Елементи пројектовања (2006/2007), Модул 8 Студио пројекат 1 - 
архитектура (2009/2010, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014), Модул 19 Студио пројекат 4 - 
синтеза (2010/2011, 2011/2012, 2012/2013) 

 
-‐ Дипломске академске студије: М4 Пројекат 1 (2005/2006, 2006/2007, 2007/2008), М5А 
Пројекат 1 - Архитектура (2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009) М6А, ројекат 2 - 
Архитектура (2007/2008, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012) М7.2 пројектантска радионица 
2 (2007/2008), М7.3 Пројектантска радионица 3 (2007/2008, 2008/2009, 2010/2011) 

 
-‐ На Докторским академским студијама (ДАС), у периоду 2005-2009, ангажована је у 
настави на предмету Методологија истраживања архитектонског и урбанистичког 
пројектовања (руководилац предмета: в. проф. др Љиљана Благојевић). 

 

2.1.2. Рад у настави изван Универзитета у Београду 

2.1.3. Предавање по позиву 

-‐ Тематских предавања по позиву предметних наставника, на предмету Елементи 
пројектовања (Модул 2.4), семинарима у оквиру мастер студија (М5.2, М6.2) и у оквиру 
рада на изради тезе мастер пројекта (М9.1). 
 

-‐ У оквиру Катедре за архитектуру, на Коларчевом народном универзитету у Београду, 
2009. године је по позиву одржала два јавна предавања из области историје и теорије 
архитектуре: „Критичка архитектура и посткритика” (20. мај 2009), и „Критичка пракса у 
југословенској модерној архитектури” (27. мај 2009). 
 

-‐ Као гостујући предавач, учествовала је по позиву у радионици-семинару (Seminar Week) 
студија проф. Тома Емерсона (Tom Emerson), ETH Zürich, одржаној 21-27. октобра 2013, у 
Београду. 

 

3. НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД 

3.1. Научни, односно стручни радови објављени у научним часописима или 
зборницима, са рецензијама. 



99	  
	  

3.1.1. Радови објављени у научним часописима са SCI SSCI или АНCI листе 

-‐ Milinković, Marija, and Dragana Corović, “Introducing Environmental Aesthetics in Architecture 
University Curriculum: Two Case Studies“, TTEM - Technics Technologies Education 
Management (Sarajevo), vol. 9, no. 1, 2/3, 2014. 

-‐ Blagojević, Ljiljana, and Marija Milinković. “The Beauty of Production: Modul and Its Social 
Significance”. Architectural Research Quarterly (Cambridge), no. 17/3-4, forthcoming in 2014. 

3.1.2. Радови објављени у домаћeм научном односно стручном часопису 

-‐ Милинковић, Марија. „Духовни модул» архитекте Николе Добровића: анализа модуларне 
координације на примеру два пројекта из дубровачког периода”, Архитектура и урбанизам 
(Београд), бр. 16-17 (2005), стр. 87-103. 

-‐ Milinković, Marija. ,,Kao kristalni simbol nove vere»: Analiza prostomih koncepcija u predstavi 
Hazarski rečnik Tomaža Pandura (36. BITEF, 2002 / 50. Ljubljanski festival 2002 / 48. Sterijino 
pozorje, 2003)”, Scena (Novi Sad), br. 2-3 (2005), str. 76-88. 

-‐ Milinković, Marija. “Setting the Distance: Theoretical Practice of Milan Zloković and Its Material 
Corollaries”, Serbian Architectural Journal (Belgrade), no. 1 (2010) 

-‐ Milinković, Marija, i Ana Janković-Čorbić, „Struktura arhitektonske police”, Forum (Beograd), br. 
52 (2007), str. 56. 

3.1.3. Учешће у научним и стручним семинарима и конференцијама, чланство у 
организационим одборима научних и стручних скупова 

-‐ Milinković, Marija, and Dragana Ćorović. “Interview with Chris Younes”, in Vladan Đokić and 
Petar Bojanić, eds. AoD Interviews: Architecture of Deconstruction, The Specter of Jacques 
Derrida. Belgrade: University of Belgrade, Faculty of Architecture, 2013, pp. 128-140. 

-‐ Учешће по позиву, као модератор сесије (session chair) на међународној конференцији 
Architecture of Deconstruction, University of Belgrade - Faculty of Architecture & Center for 
Ethics, Law and Applied Philosophy (CELAP), Београд, 25-27. октобар 2013. 

-‐ Чланство у Организационом одбору међународне научне конференције Architecture 
Utopia Realism, University of Belgrade - Faculty of Architecture, Београд, 3-4. октобар 2013. 

-‐ Учешће по позиву, као модератор сесије (session chair) на међународној конференцији 
Architecture Utopia Realism, University of Belgrade - Faculty of Architecture, Београд, 3-4. 
октобар 2013. 

-‐ Milinković, Marija. “Architect as Actor and Spectator: A Pedagogical Essay in Thinking Outside 
of Typologies”, in: Theory by Design: Architectural Research Made Explicit in Design Teaching 
Studio. Conference proceedings. Antwerp: Faculty of Design Sciences, University of Antwerp, 
2012. 

3.1.4. Научна монографија, или поглавље у монографији са више аутора 

-‐ Milinkovic, M. Nikola Dobrovic. The Architecture Observer, 2013. 
-‐ Milinković, Marija. „Prilog istraživanju koncepta integrativne zaštite graditeljskog nasleđa: 

revizija revitalizacije letnje pozorice na bastionu Bembo u Kotoru”, u: Nađa Folić, ur., Principi 
održivog razvoja: problemi redefinisanja i metodologija unapređenja. Beograd: Arhitektonski 
fakultet Univerziteta u Beogradu, 2004. str. 169-195. 

-‐ Благојевић, Љиљана и Марија Милинковић. „Архитектонска теорија”, Српска 
енциклопедија том 1, књига 1. Нови Сад, Београд: Матица Српска, Српска академија 
наука и уметности, Завод за уџбенике, 2010, стр. 
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-‐ Благојевић, Љиљана и Марија Милинковић. „Београдска модерна”, Српска 
енциклопедија, том 1, књига 2. Нови Сад, Београд: Матица српска, САНУ, Завод за 
уџбенике, стр. 70-71. 

3.1.5. Радови у стручном часопису или другој периодичној публикацији стручног   
карактера 

3.2. Учешће у научно-истраживачким пројектима 

3.2.2. Национални научно-истраживачки пројекти 

-‐ Истраживач на пројекту „Унапређење и развој становања у Србији” (Ев. бр. 09Т09), који 
финансира Министарство за просвету и науку Републике Србије, 1999-2000. године, 
руководилац пројекта: проф. др Нађа Куртовић-Фолић. 

 

4. СТРУЧНИ И УМЕТНИЧКИ РАД 

4.1. Изведени објекти међународног значаја, објављен или приказан 

4.3. Учешће на међународној изложби (са међународном селекцијом и каталогом 
штампаним на једном од светских језика) 

-‐ 11. Међународнa изложбa архитектуре, Бијеналe у Венецији. Wohnlich, ur. Љ. Благојевић, 
2008. 

 

4.6. Остали релевантни радови 

4.6.1. Изведени објекти националног значаја, објављен или приказан 

2008. Пројекат за породичну кућу у Улици Августа Цесарца, Београд (са Браниславом 
Митровићем), 2003, 2005-2008. 

 

4.6.2. Награда на националном конкурсу, односно конкурсу расписаном и 
спроведеном ван територије РС 

2000. Јавни конкурс за зграду Zepter Републике Српске у Бања Луци (као коаутор, са 
Љиљаном Благојевић и Браниславом Митровићем), - 1. награда 

2000. Позивни архитектонски конкурс за зграду банке, Бијељина, Република Српска (са 
Браниславом Митровићем и Дејаном Миљковићем) – 1. награда 

2001. Позивни архитектонски конкурс за пословну зграду компаније „Делта-спорт”, Нови 
Београд (са Браниславом Митровићем и Наташом Апостоловић) – 1. награда 

 

4.6.3. Учешће на националној изложби (са националном или међународном 
селекцијом и каталогом) 

2000. Изложба конкурсних радова за пројекат за зграду Zepter Републике Српске у 
Бања Луци 
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4.6.5. Архитектонско-урбанистички пројекти 

2004. Пројекат реконструкције летње позорнице на бастиону Бембо у Котору (са 
Браниславом Митровићем, Аном Вебер и Марином Шибалић) 

2002-2003. - Идејни и главни пројекат пословне зграде компаније „Делта-спорт”, Нови 
Београд (са Браниславом Митровићем и Наташом Апостоловић) 

2002. Пројекат за ресторан у Симиној улици у Београду (са Вањом Јакшић) 
 

4.6.6. Учешће на међународним и националним конкурсима 

2001. Позивни архитектонски конкурс за ауто-салон компаније „Делта”, Нови 
Београд (са Браниславом Митровићем и Наташом Апостоловић), 2001. 

2002. Јавни конкурс за пословну зграду фабрике „Књаз Милош”, Аранђеловац, 
2002. 

 

4.6.8. Други релевантни стручни и уметнички радови 

-‐ Фотографије Хотела „Југославија” (заједнички рад са арх. Милицом Лопичић), 
представљене у оквиру изложбе Wohnlich у павиљону Србије на 11. Међународној 
изложби архитектуре, на Бијеналу у Венецији, 2008. 

 

5. ДОПРИНОС АКАДЕМСКОЈ И ШИРОЈ ЗАЈЕДНИЦИ  

5.1. Учешће у ваннаставним активностима и органима Универзитета, односно 
значајним телима заједнице 

-‐ Члан је тима који је у сарадњи са Државним музејом архитектуре Шћусев из Москве, 
организовао поставку изложбе радова архитекта Ивана Леонидова, Ivan Leonidov: 
Projects, одржану у оквиру међународне конференције Architecture Utopia Realism на 
Архитектонском факултету Универзитетау Боеграду, 3-24. октобра 2013. 
 

-‐ Члан је жирија за селекционисање студентских радова на 32. Салону архитектуре у 
Београду (2010) и члан жирија за доделу награде Друштва архитеката Београда за 
„Архитектонски догађај године” (2013). 
 

-‐ У неколико наврата учествовала је у говорним програмима Културног центра Rех: „Мало 
вероватна мисија” (19. март 2007) „Сенчење града” (14-16. новембра 2008) и „Генерални 
штаб јавног памћења” (25. октобар 2013). 
 

5.2. Чланство у академским и професионалним удружењима 

-‐ Од 1998. године чланица је Савеза архитеката Србије (САС). Током 2007. и 2008. године 
била је чланица редакције стручног часописа Форум који издаје САС, и уредница 
сегмента који се бави архитектонском теоријом. Чланица је Друштва за естетику 
архитектуре и визуелних уметности Србије (2008). 
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Марија Р. Милинковић рођена је 13.10.1973. године у Аранђеловцу. Основно и 
последипломско образовање је стекла на Архитектонском факултету у Београду где је 
магистрирала и докторирала. Своја истраживања у области историје и теорије архитектуре 
кандидаткиња је публиковала у већем броју научних монографских публикација и 
часописа. Учествовала је на више домаћих и међународних конференција и научних 
скупова. У својству истраживача учествовала је на једном домаћем научно-истраживачком 
пројекту. У склопу своје академске каријере, кандидаткиња је учествовала у различитим 
видовима наставе на сва три степена, као и у већем броју ваннаставних активности. Свој 
стручно-уметнички рад кандидаткиња је верификовала кроз један изведен објекат 
националног значаја, те кроз три награде на архитектонским конкурсима. Своја дела 
излагала је на националним изложбама и једној међународној.  

 

МИШЉЕЊЕ О КАНДИДАТУ  

На основу увида у резултате научно-истраживачког, стручног, уметничког и педагошког 
рада, Комисија процењује да је кандидат др Марија Милинковић, дипломирани инжењер 
архитектуре, својим радом показала подједнако високу способност у раду како на 
практичним пројектантским задацима, темама, пројектима, тако и на теоријским питањима, 
проблемима и моделима, бавећи се радом у области архитектонског пројектовања и 
савремене архитектуре, центрирајући се у поља теорије и праксе. Својим радом показала 
је изузетну преданост и умеће у професионалном раду са значајним уметничким 
достигнућима, уз највише оцене научног, истраживачког, стручног, уметничког и пре свега, 
педагошког рада, остварујући висок педагошки и значајан друштвени допринос академској 
и широј заједници. Поља ангажовања у којима је кандидаткиња постигла резултате су: 
архитектонско пројектовање, савремена архитектура, методологија архитектонског 
пројектовања, дизајн, са једне стране, и високе могућности теоретске артикулације тема, 
проблема, методологија, критичког мишљења у којима је, са друге стране, показала високе 
резултате. Кроз рад показала је и потврдила способност и склоност ка истраживачком раду 
у домену архитектонског пројектовања али и теорији и критичког мишљења архитектонског 
пројектовања, и методологије приступа, стварања и развијања теоријских постулата 
архитектонских концепата. Унапређење методологије критичке праксе и стварање 
произилази из учествовања и разумевања процеса пројектовања и способности 
конципирања теорија према дизајну бавећи се односима архитекте - као учесника и 
посматрача. 

Кандидаткиња је остварила награде у области архитектуре за дипломски и магистарски 
рад: 

- Специјално признање „Никола Добровић“ – АФ за израђен дипломски рад и 
- Награда „Милорад Мацура“ – ИАУС за израђен магистарски рад. 

 

Кроз рад у области архитектонског пројектовања кандидаткиња је показала следеће 
резултате - ауторка је једног изведеног објекта, и једног ентеријара. Између више 
пројеката и конкурсних радова, остварила је и више награда на домаћим и међународним 
архитектонским и урбанистичким конкурсима, и то три прве награде као ауторка у 
ауторском тиму. Комисија издваја пројекат у улици Августа Цесарца као изузетно изведенo 
архитектонскo делo. 
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Уметничком и научном раду доприносе и излагања на међународној изложби, учешће на 
међународним конференцијама и организационим одборима научних скупова, семинарима 
и радионицама, као и учествовања на домаћим архитектонским изложбама. 

Кроз рад на магистарској, односно докторској тези показала је и потврдила много више од 
способности и склоности ка научно – истраживачком раду, показујући тако склоност и 
способност бављења и артикулације најсложенијих теоријских питања из области теорије 
савремене архитектуре. Ауторка је више научних радова објављених у научним и стручним 
публикацијама и на саветовањима националног и међународног значаја. Комисија истиче 
следеће публиковане научне, односно уметничке референце кандидата: 

Монографија међународног значаја (1): 

-‐ Milinkovic, Mарија. Nikola Dobrovic. The Architecture Observer, 2013. 

Рад у међународном часопису - SCI, AHCI (2): 

-‐ Milinković, Marija, and Dragana Corović, “Introducing Environmental Aesthetics in Architecture 
University Curriculum: Two Case Studies“, TTEM - Technics Technologies Education 
Management (Sarajevo), vol. 9, no. 1, 2/3, 2014. 

-‐ Blagojević, Ljiljana, and Marija Milinković. “The Beauty of Production: Modul and Its Social 
Significance”. Architectural Research Quarterly (Cambridge), no. 17/3-4, forthcoming in 2014. 

Саопштење са међународног скупа штампано у целини: 

-‐ Milinković, Marija, and Dragana Ćorović. “Interview with Chris Younes”, in Vladan Đokić and 
Petar Bojanić, eds. AoD Interviews: Architecture of Deconstruction, The Specter of Jacques 
Derrida. Belgrade: University of Belgrade, Faculty of Architecture, 2013, pp. 128-140. 

-‐ Milinković, Marija. “Architect as Actor and Spectator: A Pedagogical Essay in Thinking Outside 
of Typologies”, in: Theory by Design: Architectural Research Made Explicit in Design Teaching 
Studio. Conference proceedings. Antwerp: Faculty of Design Sciences, University of Antwerp, 
2012. 

Поглавље у монографији националног значаја (1): 

-‐ Milinković, Marija. „Prilog istraživanju koncepta integrativne zaštite graditeljskog nasleđa: 
revizija revitalizacije letnje pozorice na bastionu Bembo u Kotoru”, u: Nađa Folić, ur., Principi 
održivog razvoja: problemi redefinisanja i metodologija unapređenja. Beograd: Arhitektonski 
fakultet Univerziteta u Beogradu, 2004. str. 169-195. 

Лексикографска јединица у научној публикацији водећег националног значаја (2): 

-‐ Благојевић, Љиљана и Марија Милинковић. „Архитектонска теорија”, Српска 
енциклопедија том 1, књига 1. Нови Сад, Београд: Матица Српска, Српска академија 
наука и уметности, Завод за уџбенике, 2010, стр. 

-‐ Благојевић, Љиљана и Марија Милинковић. „Београдска модерна”, Српска 
енциклопедија, том 1, књига 2. Нови Сад, Београд: Матица српска, САНУ, Завод за 
уџбенике, стр. 70-71. 

Радови објављени у домаћeм научном односно стручном часопису (4): 

-‐ Милинковић, Марија. „Духовни модул» архитекте Николе Добровића: анализа модуларне 
координације на примеру два пројекта из дубровачког периода”, Архитектура и урбанизам 
(Београд), бр. 16-17 (2005), стр. 87-103. 
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-‐ Milinković, Marija. ,,Kao kristalni simbol nove vere»: Analiza prostomih koncepcija u predstavi 
Hazarski rečnik Tomaža Pandura (36. BITEF, 2002 / 50. Ljubljanski festival 2002 / 48. Sterijino 
pozorje, 2003)”, Scena (Novi Sad), br. 2-3 (2005), str. 76-88. 

-‐ Milinković, Marija. “Setting the Distance: Theoretical Practice of Milan Zloković and Its Material 
Corollaries”, Serbian Architectural Journal (Belgrade), no. 1 (2010) 

-‐ Milinković, Marija, i Ana Janković-Čorbić, „Struktura arhitektonske police”, Forum (Beograd), br. 
52 (2007), str. 56. 

Поред наведеног, кандидаткиња бележи учешће по позиву на више међународних 
конференција у својству модератора сесије (session chair). 

У радни однос у настави на Архитектонском факултету у Београду је примљена 2001., а 
започела је 1999. године као сарадник у настави. Марија Милинковић на факултету ради 
веома успешно на великом броју предмета. На докторским академским студијама 
остварује висок ниво разумевања, представљања и преношења најкомплексније материје 
теоријских разматрања архитектонских и уметничких процеса на предмету Методологија 
истраживања архитектонског и урбанистичког пројектовања. На мастер академској настави 
учествује у раду на свим предметима пројектантског карактера из области архитектонског 
пројектовања и савремене архитектуре, на свим мастер студио пројектима Мастер 
академских студија, од М4 пројекта 1, М5А пројекта 1 - Архитектура, М6А пројекта 2 - 
Архитектура, па све до Пројектантских радионица М7. На основним академским студијима  
ради на предметима - Модулима 1.1 - О архитектури, Модул 2.1 - Простор и облик, Модул 
2.4 - Елементи пројектовања, Модул 8 Студио пројекат 1 - архитектура, Модул 19 Студио 
пројекат 4 - синтеза, дакле на свим предметима из области архитектонског пројектовања и 
савремене архитектуре, као и на Модулу 1.4 Историја модерне архитектуре и урбанизма. 

У непосредном раду са студентима кандидаткиња се показала као врстан педагог. У 
својству асистента, од 2001. године и реформисаној настави од 2005. године, радом у 
настави на великом броју предмета, како на основним, мастер, тако и на дипломским 
студијама др Марија Милинковић показала је спосбност синтезе теоријских и практичних 
знања и вештина, уз одличан однос у раду са студентима. Кандидаткиња је имала бројна 
успешна јавна предавања у оквиру наставе Департмана за архитектуру, на предметима на 
којима је учествовала, касније позитивно оцењена од стране предметних наставника и 
студената.  

Кандидаткиња је одржала више јавних предавања на тему Критичке архитектуре и 
посткритике, између осталих на Коларчевом институту. Од 1999. године до данас, др 
Марија Милинковић је истраживач на пројекту Министарства за просвету и науку 
Републике Србије, касније као запослени асистент на факултету, узела учешће у једном 
научно-истраживачком пројекту. Кандидаткиња је остварила вредан допринос академској и 
широј заједници у развоју наставе и струке кроз ваннаставне активности и поставку 
изложбе као члан међународног тима на Архитектонском факултету,те члан више жирија 
за селекционирање и награде, као и учествовањем у програмима Културног центра Рекс у 
Београду. 
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3. Јован М. Митровић, дипл.инж.арх. 

 

1. БИОГРАФИЈА КАНДИДАТА 

1.1. Oсновни подаци 

Јован М. Митровић рођен је 24.11.1956. године. 

1.2. Подаци о образовању 

1.2.1. Основне студије:  

1980. Дипломирао на Универзитету у Београду-Архитектонски факултет и 
стекао звање дипломирани инжињер архитектуре. 

 

1.2.2. Последипломске студије: 

1988-1991.  Последипломске студије на Архитектонском факултету у Београду, 
„Специјалистичко – магистарски курс СТАНОВАЊЕ“, положио све 
испите, oдбранио специјалистички рад, стекао звање „специјалиста из 
области становања“ – пријавио магистарски рад 
 

1985-1986.  
 

Стипендиста Владе Португалије 1985/86 године на специјалистичким 
студијама у Лисабону, бавећи се темом социјалног становања 
припремио је специјалистички рад са темом "Рекуперација сламова у 
Португалији- 5АА1. операције" под менторством проф. Франсишку Силва 
Диаша. 

 

1.3. Кретање у служби 

1.3.1. Рад у настави 

1987-1993  Архитектонски Факултет, Универзитет у Београду, у звањима Асистент-
приправник и Асистент на Катедри за пројектовање. 

 

1.3.2. Професионална пракса 

2011-2013. Консултант - саветник у консултантској кући ЕРTISА (Шпанија) у оквиру 
програма техничке помоћи Високошколским и Научним 
инфраструктурним пројектима у Србији од стране Европске Уније. 

2009-2011. Консултант и аутор пројеката у ,,Архитектонском Студију д.о.о.", 
Београд. 

2002-2009. Директор, пројект менаџер и аутор пројеката у "Medium lnternational 
Development" д.о.о., Београд. 

1996-2001.  Председник управног одбора ,,Yurata Engineering H.d." и главни 
архитекта, Москва, Русија. 
 

1995-1996.  Директор представништва "Synthesis Engineerings.г.l."и руководилац 
пројектантског тима, Москва, Русија. 
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1993-1995.  Руководилац пројекта испред инвеститора ,,Ledex-Austria" и вођење 
ауторског надзора на пословном објекту у Москви, Русија. 

1981-1987  Пројектант и водећи пројектант у Пројектном заводу ,,Србијапројект'' у 
Београду. 

 
2. РАД У НАСТАВИ 

2.1. Способност за наставни рад 

2.1.1. Рад у настави на Универзитету у Београду-Архитектонски Факултет 

1987-1993  Архитектонски Факултет, Универзитет у Београду, у звањима Асистент-
приправник и Асистент на Катедри за пројектовање. 

2007-2008. Учествовао у настави на Архитектонском Факултету у Београду на 
Департману за архитектуру, Студио пројекат 1 - становање. 

 

2.1.3. Предавање по позиву 

- Предавање по позиву на Београдској интернационалној недељи архитектуре (2010.) 
- Предавање по позиву на "Блок", међународној конференцији у Београду (2010.) 
 

3. НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД 

3.1. Научни, односно стручни радови објављени у научним часописима или 
зборницима, са рецензијама. 

3.1.2. Радови објављени у домаћeм научном односно стручном часопису 

- Ауторски текст, критика и осврт на 12 бијенале архитектуре у Венецији 2010 год. Форум 
бр. 55. 
- Ауторски текст поводом петогодишњице БИНЕ, Форум бр. 54. (2010.) 
- Презентација стамбеног објекта у Лазаревачкој улици. Форум бр. 52. (2007.) 
- Часопис Архитектура -  урбанизам, презентација  дипломског рада „Културно 
информативни центар“ у Кнез Михајловој ул. У Београду, 1981. год. 

3.1.3. Учешће у научним и стручним семинарима и конференцијама, чланство у 
организационим одборима научних и стручних скупова 

- Учешће на Београдској интернационалној недељи архитектуре (2010.) 
- Учешће на Данима архитектуре у Нишу (2009.)  

3.1.4. Научна монографија, или поглавље у монографији са више аутора 

- Митровић, Ј. Простори намењени одвијању појава субкултуре, масовне културе и 
спонтаним догађањима и могућност уклапања у вишефункционалне садржаје културе.  
"Савски амфитеатар и простори уз обале Саве - истраживање могућности урбане 
трансформације у ново градско средиште са концентрацијом садржаја од значаја за развој 
културе.", М. Лојаница, ур. САНУ, 1989. 
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3.1.5. Радови у стручном часопису или другој периодичној публикацији стручног   
карактера 

- „Ентеријер“ – „Кућа – атеље“, 2010. год. 
- „Ентеријер“ – „Кула Небојша“, 2012. год. 
- „Кућа стил“, пројекат за БИС „Стамбени објекат у улици хероја Тепића“, 2006. год. 
- „Genius Domus“, „Ледена краљица са медитеранским погледом“, 2007. год 
- Часопис „Моја Кућа“, презентација анализе и решења за трансформабилну индивидуалну 
кућу „Кућа која расте“,1982. год. 

3.2. Учешће у научно-истраживачким пројектима 

3.2.2. Национални научно-истраживачки пројекти 

- Савски амфитеатар и простори уз обале Саве-истраживање могућности урбане 
трансформације у ново градско средиште са концентрацијом садржаја од значаја за развој 
културе. Руководилац пројекта академик професор Милан Лојаница, САНУ, 1988-1989. 
 

4. СТРУЧНИ И УМЕТНИЧКИ РАД 

4.1. Изведени објекти међународног значаја, објављен или приказан 

-‐ Wallpaper - Стамбени објекат у ул. Милана Тепића, Београд (2004.) 
-‐ KONTRAST - Стамбени објекат у ул. Милана Тепића (2004.) 
-‐ ARK - Стамбени објекат у ул. Милана Тепића (2004.) 
-‐ A 10 - Стамбени објекат у ул. Милана Тепића (2004.) 
-‐ A 10 - Кућа Атеље вајара Мрђана Бајића, Београд (2009.) 
-‐ A 10 - Кула Небојша, Београд (2011.) 
-‐ A 10 - Стамбени објекат у ул. Брзакова, Београд (2012.) 
-‐ ИНТЕРИЕР- Стамбени објекат у ул. Милана Тепића (2004.) 
-‐ HIŠA - Стамбени објекат у ул. Милана Тепића (2004.) 

4.2. Награда на међународном конкурсу 

2011. Трећа једнаковредна награда, (друга награда није додељена) - БЕТОН 
ХАЛА - Београдско приобаље- Београд 

1986-1987. Друга награда - Конгресни центар - Адис Абеба- Етиопија - конкурс у 
организацији Уједињених Нација 

 

4.3. Учешће на међународној изложби (са међународном селекцијом и каталогом 
штампаним на једном од светских језика) 

-‐ Изложба "Belgгade - Moments in Arhitecture" Беч, Аустрија, 2011,  
-‐ Изложба савремене Српске Архитектуре ХХ века, Културни центар СЦГ, Париз, 2007, 
-‐ 10. међународни салон архитектуре, Праг, Храчани, Српска архитектура, 2006, 
-‐ Међународна изложба и конференција у Бечу. „Дизајн средњеевропских земаља“- 
репрезент Југославије са радом „Дизајн Београдског киоска- континуитет архитектонске 
мисли у дизајну“ (1992.) 
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-‐ Објекат Мек Доналдс - ул. Маршала Катукова -Москва изабран да представља Русију на 
светској смотри Мек Доналдса (2000.) 

4.4. Учешће у жирију међународног конкурса 

2010. Председник међународног жирија Архитектонског конкурса у организацији УИА 
(Међународна унија архитеката) за објекат Центра за промоцију науке у Новом 
Београду, (највећи по броју учесника архитектонски конкурс у Србији и највећи те 
године у организацији УИА). 

 

4.5. Награда за дело у међународној или националној селекцији 

2012. 
2011. 
2010. 
2010. 
2009. 
 
2007. 
2006. 
2005. 
2002. 
1995. 
 
1990. 
1991. 
1991. 
1990. 
1989.  

GRANDPRIX Салона Архитектуре за 2012 годину 
Признање Салона Архитектуре за архитектуру 
Награда Ранко Радовић за 2010 годину 
GRANDPRIX Салона Архитектуре за 2010 годину 
Награда града Београда за најбоље реализовано дело из области Архитектура и 
урбанизам за 2009.годину 
Специјално признање Салона Архитектуре за архитектуру 2007 годину 
Награда Савеза Архитеката Србије за најуспешније дело за 2006 годину 
GRANDPRIX Салона Архитектуре за 2005 годину 
Награда Салона Архитектуре за најбољи ентеријер 2002 годину 
Награда Централног округа града Москве за најуспешнију савремену изградњу у 
заштићеним срединама 
Награда - повеља издавачке куће БОРБА из области архитектуре у 1991.  
Награда Салона Архитектуре за најбољи ентеријер 1990 годину 
Награда – плакета Мајског салона УЛУПУДС-а Златна плакета Привредне коморе 
Југославије за индустријски дизајн 
Награда Привредне коморе Београда за дизајн и техничка унапређења 

 

4.6. Остали релевантни радови 

4.6.1. Изведени објекти националног значаја, објављен или приказан 

- Стамбени објекат у ул. Лазаревачка, Београд  
- Стамбено- пословни објекат „Media house“, Београд  
- Београдски киоск „ДЕО-87“ 
- Пословни Објекат „Садовое кољцо“, Москва  
- Кућа за одмор од дрвета – Ритопек  
- Пословни објекат- Управна зграда компаније „Синтез Корпорација“, Москва 
  
4.6.2. Награда на националном конкурсу, односно конкурсу расписаном и 
спроведеном ван територије РС 

2012. Друга једнаковредна награда, (прва није додељена) -Трг Славија-Београд 
2007. Прва награда- Крушевац, Центар-Трг расинских партизана 
2005. Прва награда- Блок 25 и 26 -Нови Београд 
2004. Прва Једнаковредна награда - Стамбено-пословни комплекс у Бањалуци 
1991. Откуп- Теразијска тераса - Београд 
1991. Откуп- Пословни објекат и Базар у Македонској улици- Београд 



109	  
	  

1990. Откуп- Стамбено насеље „Јакуб Кубуровић"- Земун 
1987. Прва награда- „Београдски Киоск" 
1987. Трећа награда - Стамбено пословни комплекс „Два брата"- Зајечар 
1986. Трећа награда- Народна библиотека -Трстеник 
1985. Прва награда - Спортски центар - Инђија 
1982. Прва награда - Основна школа - Ужице 
1981. Откуп - Музеј Револуције - Љубљана 
1980. Прва награда- Дом културе -Зајечар 

 
4.6.3. Учешће на националној изложби (са националном или међународном 
селекцијом и каталогом) 

-‐ Салон Архитектуре у Београду (12 учешћа), Бина  – Београдска Итернационална недеља 
архитектуре (3 учешћа), Мајска изложба УЛУПУДСа – по позиву као гост. 

4.6.4. Изведени ентеријери међународног или националног значаја, објављен или 
приказан 

-‐ Ентеријер пословнице „ Ђердап Турист“ 1990 год. - награда БОРБЕ за архитектуру 
-‐ Ентеријер продавнице JOSHUA, награда Салона Архитектуре 2002. год. за ентеријер 
-‐ Ентеријер Куће у Низи у ул. Милана Тепића – часопис Интериер- Москва 2007. година 

4.6.7. Учешће у жирију националног конкурса 

-‐ Члан Жирија за Архитектонско урбанистички конкурс УМП на деоници Аутокоманда – 
Шумице  
-‐ Председник жирија за Новобеоградски Киоск  
-‐ Председник жирија за Архитектонско урбанистички конкурс пословног објекта - хотела у 
центру Новог Сада  
-‐ Председник жирија за Архитектонско урбанистички конкурс  Тржног, пословног и 
културног центра са делом Управе, Златибор  
-‐ Председник жирија за доделу награда на салону архитектуре  2006. године 
-‐ Председник жирија за решење београдске чесме  
-‐ Члан Жирија на архитектонском конкурсу за надградњу објеката на Тргу Партизана у 
Ужицу  

5. ДОПРИНОС АКАДЕМСКОЈ И ШИРОЈ ЗАЈЕДНИЦИ  

5.1. Учешће у ваннаставним активностима и органима Универзитета, односно 
значајним телима заједнице 

2010. Комесар Републике Србије на Бијеналу Архитектуре у Венецији. 
2009-2013. Члан Скупштине Инжењерске Коморе Србије. 
2008. Члан Стручног савета Министарства Културе Републике Србије за 

организацију наступа Републ. Србије на Бијеналу Архитектуре у Венецији 
2006-2011. Члан Скупштине Савеза инжењера и техничара Србије. 
2006-2011. Председник Савеза Архитеката Србије. 
2005-2009. Председник секције архитеката - извођача Инжењерске Коморе Србије у 

два сазива. 
1979-1980. Председник Савеза студената Архитектонског факултета (ССО) 
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5.2. Чланство у академским и професионалним удружењима 

- Члан Друштва архитеката Београда од 1981.године 
- Члан Инжењерске коморе Србије од 2003.године 

5.3. Наступи у медијима у циљу доприноса академској и широј заједници 

Наступао у емисијама радио и ТВ програма о актуелним темама и проблематици 
савремене српске архитектуре, као и освртима на ауторско-пројектантску проблематику. 

Јован М. Митровић рођен је 24.11.1956. године. Основно и последипломско образовање је 
стекао на Архитектонском факултету у Београду и делом у иностранству. Своја 
истраживања у области архитектонског пројектовања кандидат је публиковао у научним и 
стручним монографским публикацијама и часописима, као и на више домаћих и 
међународних конференција. У склопу своје академске каријере, кандидат је учествовао у 
различитим видовима наставе, као и у већем броју ваннаставних активности. Кандидат 
бележи два предавања по позиву. Свој стручно-уметнички рад кандидат је верификовао 
кроз више изведених објекта националног значаја, те кроз велики број награда за дело, 
односно више награда на националним конкурсима и две награде на међународном 
конкурсу. Своја дела излагао је на бројним националним и више међународних изложби. У 
склопу дуге професионалне каријере у земљи и иностранству учествовао је у изради 
великог броја пројеката. Кандидат бележи велику активност у више националних 
организација.  

 

МИШЉЕЊЕ О КАНДИДАТУ  

На основу увида у резултате уметничког, стручног, научно-истраживачког и педагошког 
рада, Комисија процењује да је кандидат Јован Митровић, дипломирани инжењер 
архитектуре, исказао високу стручност, велико умеће у професионалном раду код нас и у 
иностранству, са највишим уметничким достигнућима радећи у области архитектонског 
пројектовања и савремене архитектуре. Кроз преданост и високе оцене уметничког, 
стручног, научно-истраживачког и педагошког рада остваио је значајан друштвени 
допринос академској и широј заједници. Својим преданим педагошким радом на 
Архитектонском факултету утицао је на пројектантска опредељења и сазревање више 
генерација одличних архитеката.  

Поља ангажовања у којима је постигао резултате су: архитектонско пројектовање, 
методологија архитектонског пројектовања и ентеријер у којима је достигао највише могуће 
резултате. Кроз рад показао је и потврдио способност и склоност ка истраживачком раду у 
домену архитектонског пројектовања, организације и методологије приступа, стварања и 
развијања архитектонских концепата, израде пројеката и реализације архитектонских 
објеката и ентеријера како на домаћој сцени, тако и у међународној размери. Посебност 
успешног рада у области архитектонског пројектовања и савремене архитектуре огледа се 
у пројектовању и реализацији реконструкција архитектонских објеката под највишом 
културном националном заштитом, и по умећу и међународном признању за савремену 
архитектуру реализовану у високо заштићеној културно историјској средини. 

Аутор је великог броја изведених објеката, објављених и приказаних у стручним 
публикацијама од националног и међународног значаја, и то:  
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- 4 изведена објекта приказана у врхунским међународним стручним публикацијама 
- 3 изведена енетријера приказана у водећим домаћим и страним публикацијама 

Комисија издваја као изузетна следећа изведене архитектонска дела: Кућа-атеље вајара 
Мрђана Бајића, Београд, реконструкцију Куле Небојше, Београд, Стамбене објекте у улици 
Брзаковој, Београд, Стамбени објекат у улици Милана Тепића, Београд, Стамбени објекат 
„Media House“ у Београду, као и ентеријере пословнице Ђердап турист, продавнице Joshua 
и такође награђених више ентеријера већих стамбених целина, објављених и приказаних у 
међународним и домаћим публикацијама. 

Кандидат је остварио велики број награда у области архитектуре за изведена дела, 
реконструкције, доградње и ентеријере (преко 10 изведених објеката и 3 ентеријера). 

- Награда града Београда за најбоље дело из области архитектуру и урбанизам - СГБ 
- Велика награда у категорији Архитектура (Grand prix) - СА, МПУ - 3 награде 
- Признање у категорији Архитектура – СА, МПУ  
- Специјална награда за архитектуру - СА, МПУ   
- Награда за најбољи ентеријер – СА, МПУ - 2 награде 
- Награда Ранко Радовић за архитектуру 
- Награда за најуспешније дело - САС  
- Награда - повеља издавачке куће Борба из области архитектуре 
- Награда Централног округа града Москве за најуспешнију савремену изградњу у 
заштићеним срединама 

- Награда Привредне коморе Београда за дизајн и техничка унапређења 
- Златна плакета  Привредне коморе Југославије за индустријски дизајн  
- Награда – повеља Мајског салона за ентеријер – УЛУПУДС 
 
Комисија из опуса бројних награда у домену изведене архитектуре као изузетне издваја 
Награду града Београда, три Велике награде у категорији Архитектура, Велику награду у 
категорији архитектуре, Награду за најуспешније дело, Награду Ранко Радовић за 
архитектуру и више Награда за најбољи ентеријер. 

Комисија поред више радова објављених у стручним часописима и периодичним 
публикацијама истиче следеће публиковане уметничке референце кандидата: 

- поглавље у монографији од националног значаја 
- објављени радови у домаћeм научном односно стручном часопису 

Уметничком и научном раду доприносе и излагања на међународним изложбама, учешћа 
на међународним стручним и научним скуповима, као и бројна учествовања на домаћим 
архитектонским изложбама од чега: 

- 4 учешћа на међународним изложбама. 

Кандидат је остварио више награда на архитектонским и урбанистичким конкурсима, и то 
пет првих, једну другу, две треће награде и пет откупних награда на домаћим 
архитектонским конкурсима, као и једну прву награду на регионалном конкурсу. На 
архитектонским конкурсима кандидат је освојио и: 

- 2 награде на међународним конкурсима (једну другу и једну трећу награду) 

Кандидат је био председник и члан на седам жирирања домаћих архитектонских конкурса, 
као и учешће у својству председника: 
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- 1 међународног жирија на архитектонском конкурсу у организацији међународног 
удружења архитеката 

Рад на последипломским студијима у Београду и Лисабону, Португалија, где је био 
стипендиста владе, и одбрањеним тезама специјалистичких радова показао је склоност 
кандидата ка научно - истраживачком раду.  

У радни однос у настави на Архитектонском факултету у Београду кандидат је примљен 
1987. године и учествовао је у настави на више предмета у звању асистента до 1993. 
године. Учествовао је поново у настави на Архитектонском факултету у Београду у 
периоду од 2007. до 2008. године у својству уметника по позиву радећи на предметима у 
области архитектонског пројектовања у студио - пројектима и то веома успешно. Кандидат 
је узео учешће у једном научно-истраживачком пројекту у оквиру САНУ. Одржао је два 
предавања по позиву на међународним конференцијама. 

Кандидат је остварио висок допринос академској и широј заједници у развоју струке, 
образовања и наставе кроз активности у различитим друштвеним и државним 
институцијама. Био је члан Стручног савета Министарства Културе Републике Србије и 
Комесар Републике Србије на Бијеналу у Венецији, председник и  члан скупштина 
професионалних удружења и секција архитеката и инжењерске коморе. Наступао је и 
учествовао у разговорима и коментарима на бројним телевизијским емисијама  и 
штампаним медијима успешно представљајући архитектонску делатност.  
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ЗАКЉУЧАК КОМИСИЈЕ 

 

Увидом у све елементе укупних радних резултата кандидата  

Горана Војводића, 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 ванредног професора, 
за ужу научну, односно уметничку област: Архитектонско пројектовање и савремена 
архитектура на Департману за Архитектуру Архитектонског факултета Универзитета у 
Београду.  

Имајући у виду укупан уметнички, стручни, научно-истраживачки и педагошки рад 
кандидата, ниво достигнутих резултата и њихову усклађеност са темама које се обрађују у 
оквиру уже научне, односно уметничке области Архитектонско пројектовање и савремена 
архитектура:            

Комисија закључује да је Горан Војводић, дипл.инж.арх., својим радом и 
постигнутим резултатима задовољио све поменуте услове и предлаже научно – 
наставном већу Архитектонског факултета у Београду избор Горана Војводића, 
дипл.инж.арх., у звање ванредног професора, за ужу научну, односно уметничку 
област: Архитектонско пројектовање и савремена архитектура на Департману за 
Архитектуру Архитектонског факултета Универзитета у Београду.  

 

У Београду, 27. децембар, 2013. године  

Чланови Комисије : 

• Зоран Лазовић, председник Комисије,  
редовни професор Архитектонског факултета у Београду 
 

• Дејан Миљковић, члан Комисије,  
ванредни професор Архитектонског факултета у Београду 
 

• Владимир Лојаница, члан Комисије, 
ванредни професор Архитектонског факултета у Београду 
 

• Милан Ђурић, члан Комисије, 
ванредни професор Архитектонског факултета у Београду 
 

• др Игор Марић, члан Комисије, 
виши научни сарадник Института за архитектуру и урбанизам Србије у Београду 
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ЗАКЉУЧАК КОМИСИЈЕ 

 

Увидом у све елементе укупних радних резултата кандидата  

др Марије Милинковић, 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 ужу 
научну, односно уметничку област: Архитектонско пројектовање и савремена архитектура 
на Департману за Архитектуру Архитектонског факултета Универзитета у Београду.  

Имајући у виду укупан уметнички, стручни, научно-истраживачки и педагошки рад 
кандидата, ниво достигнутих резултата и њихову усклађеност са темама које се обрађују у 
оквиру уже научне, односно уметничке области Архитектонско пројектовање и савремена 
архитектура:            

Комисија закључује да је др Марија Милинковић дипл.инж.арх., својим радом и 
постигнутим резултатима задовољила све поменуте услове и предлаже научно – 
наставном већу Архитектонског факултета у Београду избор др Марије Милинковић 
дипл.инж.арх., у звање доцента за ужу научну, односно уметничку област: 
Архитектонско пројектовање и савремена архитектура на Департману за Архитектуру 
Архитектонског факултета Универзитета у Београду.  

 

У Београду, 27. децембар, 2013. године  

Чланови Комисије : 

• Зоран Лазовић, председник Комисије,  
редовни професор Архитектонског факултета у Београду 
 

• Дејан Миљковић, члан Комисије,  
ванредни професор Архитектонског факултета у Београду 
 

• Владимир Лојаница, члан Комисије, 
ванредни професор Архитектонског факултета у Београду 
 

• Милан Ђурић, члан Комисије, 
ванредни професор Архитектонског факултета у Београду 
 

• др Игор Марић, члан Комисије, 
виши научни сарадник Института за архитектуру и урбанизам Србије у Београду 
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ЗАКЉУЧАК КОМИСИЈЕ 

 

Увидом у све елементе укупних радних резултата кандидата  

Јована Митровића, 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 ужу 
научну, односно уметничку област: Архитектонско пројектовање и савремена архитектура 
на Департману за Архитектуру Архитектонског факултета Универзитета у Београду.  

Имајући у виду укупан уметнички, стручни, научно-истраживачки и педагошки рад 
кандидата, ниво достигнутих резултата и њихову усклађеност са темама које се обрађују у 
оквиру уже научне, односно уметничке области Архитектонско пројектовање и савремена 
архитектура:            

Комисија закључује да је Јован Митровић, дипл.инж.арх., својим радом и 
постигнутим резултатима задовољила све поменуте услове и предлаже научно – 
наставном већу Архитектонског факултета у Београду избор Јована Митровића, 
дипл.инж.арх., у звање доцента за ужу научну, односно уметничку област: 
Архитектонско пројектовање и савремена архитектура на Департману за Архитектуру 
Архитектонског факултета Универзитета у Београду.  

 

У Београду, 27. децембар, 2013. године  

Чланови Комисије : 

• Зоран Лазовић, председник Комисије,  
редовни професор Архитектонског факултета у Београду 
 

• Дејан Миљковић, члан Комисије,  
ванредни професор Архитектонског факултета у Београду 
 

• Владимир Лојаница, члан Комисије, 
ванредни професор Архитектонског факултета у Београду 
 

• Милан Ђурић, члан Комисије, 
ванредни професор Архитектонског факултета у Београду 
 

• др Игор Марић, члан Комисије, 
виши научни сарадник Института за архитектуру и урбанизам Србије у Београду 

 

 


