
ИЗБОРНОМ ВЕЋУ  
АРХИТЕКТОНСКОГ ФАКУЛТЕТА  
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ 
Булевар Краља Александра бр.73/2 
 

И З В Е Ш Т А Ј 
Комисије за избор наставника за ужу научну, односно уметничку област:  
АРХИТЕКТОНСКО ПРОЈЕКТОВАЊЕ И САВРЕМЕНА АРХИТЕКТУРА на Департману за архитектуру 
 
Декан Aрхитектонског факултета, проф. др Владан Ђокић, на основу предлога Департмана за 
архитектуру, дана 22.05.2014. године донео je одлуку бр. 02-733/5 о расписивању конкурса за избор 
једног ванредног професора за ужу научну, односно уметничку област: Архитектонско пројектовање 
и савремена архитектура на Департману за архитектуру Архитектонског факултета у Београду. 
 
Изборно веће Архитектонског факултета је, на седници одржаној 14. јула 2014. године, донело Одлуку 
бр. 01-987/2-4.2 о образовању Комисије за припрему извештаја за избор кандидата у саставу:  

 
Владимир Лојаница, дипл.инж.арх. 

редовни професор Архитектонског факултета Универзитета у Београду 

 

Дејан Милетић, дипл.инж.арх. 

ванредни професор Архитектонског факултета Универзитета у Београду 

 

др Игор Марић, дипл.инж.арх., 

виши научни сарадник Института за архитектуру и урбанизам Србије 

 
 
Конкурс је објављен у Огласним новинама националне службе за запошљавање „Послови”, број 577, 
дана 9. јула 2014. године, а на основу Законa о високом образовању („Сл. Гласник РС”, бр. 76/05, 
100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/2010 и 93/2012), Статута Универзитета у Београду („Гласник 
УБ”, бр. 131/06, 140/07, 143/08, 150/09, 160/11 и 162/11) и Статута Архитектонског факултета („Сл. 
билтен АФ”, бр. 80/08, 84/2010 и 89/12) и Закона о раду („Сл. Гласник РС”, бр. 24/05 и 61/05). 
 
На конкурс је, благовремено, дана 23. јула 2014. године приспела једна пријава, бр. 02-1065/1 
 
Весне Цагић Милошевић, дипл.инж.арх. 
доцента Архитектонског факултета у Београду 
 
Увидом у поднету документацију, Комисија је констатовала да је пријава потпуна. Након прегледа и 
анализе поднете пријаве, Комисија подноси следећи извештаj. Садржаj овог извештаjа представља 
преглед рада, односно стручних и педагошких референци кандидаткиње Весне Цагић Милошевић, са 
нагласком на период од избора у звање доцента, наиме од 2009. године.  
 
Комисиjа се у свом раду руководила према: 

- Закону о високом образовању („Службeни глaсник РС“ бр. 97/08, 44/10, 93/12 и 89/13) 
- Препорукама Националног савета за високо образовање (oд 04. 05. 2007). 
- Статуту Aрхитeктoнскoг Фaкултeтa у Београду, чл. 118, 119. („Сл. билтен АФ", број   72/06, 75/07 

- редакција текста, број 80/08 - измене и допуне и 88/12 измене и 89/12 – пречишћен текст). 
- Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, чл. 04 тачка В) и чл.06.   

(„Гласник Универзитета у Београду“, Година XLVI, бр. 140, 28.03.2008.) 
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ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ - РЕФЕРАТ 
 

 
1. ФОРМАЛНЕ КВАЛИФИКАЦИЈЕ И ЗАПОСЛЕЊЕ КАНДИДАТА 
 
 
1.1 Образовање:  
 
Весна Цагић Милошевић рођена је  26.08.1970. године у Београду, где је завршила основно и средње 
образовање. Архитектонски факултет Универзитета у Београду уписала је 1988. године. 

 
1996. Дипломирала je на Архитектонском факултету у Београду са оценом 10 код ментора 

Доц. арх. С. Рогана (просечна оцена студирања 8.71) и стекла звање : 
 дипломирани инжењер архитектуре 
1996-1998. Последипломске Магистарске студије на Архитектонском   факултету Универзитета у 

Београду из области Архитектонска организација простора, посебан смер: Урбана 
обнова / реконструкција у целости одслушала и положила део испита. 

1999.  Положила стручни испит за Дипломираног инжињере архитектуре  

од 2003.            Поседује лиценцу Инжењерске коморе Србије за Одговорног пројектанта  
од 2005.      Поседује лиценцу Инжењерске коморе Србије за Одговорног урбанисту 
 
 
1.2 Запослење и рад у настави: 
 
Архитектa Весна Цагић Милошевић, је присутна у настави на Катедри за архитектонско и 
урбанистичко пројектовање и Департману за архитектуру Архитектонског факултета Универзитета 
у Београду у континуитету од 1996. године.  

У периоду од 1996.-1998. као ”Лице обдарено за научно-истраживачки рад” преко програма 
Министарства неуке, на Катедри за архитектонско и урбанистичко пројектовање учествује у настави на 
предметима Синтезни пројекат 1, 2 и 3 у студију проф. арх. Спасоја Крунића, предмету Архитектонска 
анализа и опште тезе о архитектури код проф. арх. Боривоја Анђелковића 1996-1997. и предмету 
Пројектовање 1 код проф. др. арх. Милана Ракочевића 1997-1998. 
 
Од 1998.-2005. у звању асистента-приправника на Катедри за архитектонско-урбанистичко 
пројектовање  активно учествује у настави, припреми наставних програма и задатака, као и другим 
активностима на предметима Синтезни пројекат 1, 2 и 3 у студију проф. арх. Спасоја Крунића (1998-
2003.), у студију Проф. арх. Василија Милуновића (2003. - 2005.) и  учествује у извођењу наставе на 
изборној групи предмета Ентеријер 1, 2, 3 и 4 код проф. арх. Тамаре Шкулић (2001. -  2003.) 
 
Од 2005.-2006. ради у настави u звању вишег стручног сарадника за  ужу научну, односно стручно  
уметничку област Архитектонско и урбанистичко пројектовање, на Департману за Архитектуру (до 
септембра 2006. Катедра за архитектонско и урбанистичко пројектовње). 
 
Oд 2009. по избору у звање доцента, ради као руководилац предмета Пројектовање 03. по старом 
наставном плану. 

Након доношења Новог наставног плана и програма, на студијском програму Основних академских 
студија – Архитекура на Архитектонском факултету, у звању доцента, је од 2009.-2011. : 
 руководилац Студија, М.19: - СП4 – Синтеза а од 2010.,  
 руководилац Студија, М.05А.01, 
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 руководилац предмета М.10.02. Типологија објеката 2,  
На Мастер академским студијима - Архитектура је : 
 руководилац семинара М.04.02. и пројектних радионица М.07.02.,  
 руководилац студија М.04.01. и, 
 ментор  на изради завршних мастер теза и пројеката на модулу М.09.01 и М.09.02. 

 
1.3 Менторства на дипломским радовима 
 
У пeриoду oд избoрa у звaње доцента, 2009. године, ментор је на 10 дипломских радова, према 
старом наставном плану и програму као и Мастер теза и пројеката на модулу М.09 на студијском 
програму Мастер академске студије - Архитектура на Архитеконском факултету. 

 
1.4 Активности у матичној установи, Архитектонском факултету у Београду 
 
Весна Цагић Милошевић радила је и на бројним, ваннаставним пословима у оквиру Архитектонског 
факултета. У периоду до избора у звање доцента, до 2009. године  између осталог и на : 
 
Селекцији, организацији и реализацији изложби студентских радова  на предмтима Синтезни пројекат 
1, 2 и 3; Припреми и обради књига Синтезних  пројеката 1, 2 и 3, Катедре за  архитектонско и 
урбанистичко пројектовање;  Формирању библиотеке Катедре за Архитектонско и урбанистичко 
пројектовање. (Каталог пројеката из стране литературе уз координацију доц. Р. Божовић Стаменовић.), 
и др. 
 
Од 2009. до данас активно ради као члан радних група факултета и то за Акредитацију нових 
студијских програма Департмана за архитектуру, Архитектонског факултета у Београду, затим у раду 
Центра за акредитацију Архитектонског факултета, и као члан Комисије за припрему предлога 
структуре нових студијских програма Архитектонског факултета у Београду  и Комисије за пријемни 
испит за упис студената у прву годину мастер академских студија – Унутрашња архитектура.  
  
2. СТРУЧНИ, УМЕТНИЧКИ И НАУЧНИ РАД  
 
2.1 Писани радови Кандидаткиње  
 
Међу писаним радовима издвајамо следеће: 

од избора у звање доцента – 2009. године  

 Монографија - "Закони за архитектуру и урбанизам у Србији 1945-2012" Архитектонски 
факултет, Београд 2014, ISBN 978-86-7924-125-2 

 
 Монографија - "Регулатива као компонента пројектанског процеса у београдској стамбеној 

архитектури", (у припреми за штампу) 
 
 Публикован рад у пратећим материјалима интернационалне конференције Интернационална 

конференција и изложба о Архитектури, децембар 2013., Београд; Рад: Цагић Милошевић В; 
Булатовић К; Контекст / Зграда Владе Републике Српске, Бања Лука, Република Српска, БИХ, 
Cagić Milošević V; Bulatović K.  „Context / Government Building, Mladen Stojanovic Street, Banja 
Luka, The Reпublic of Srпska, Bosnia and Herzegovina,“  International Conference and Exhibition on 
Architecture; 9-16 December 2013, Belgrade, Serbia; Book of Aпstracts / International Conference 
and Exhibition on Architecture, Belgrade, 2013; Exhibition Book, Phenomenology of Architecture 
ISBN 978-86-89111-03-3 
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 Публикован рад у пратећим материјалима интернационалне конференције Интернационална 
конференција и изложба о Архитектури, децембар 2013., Београд; Рад: Цагић Милошевић В; 
Булатовић К; „Интерполација = Дијалог, Пословни објекат, Таковска улица бр. 23-25, Београд“ 
, Cagić Milošević V; Bulatović K.  „Interпolation = DIALOGUE, Office Building in the Takovska street, 
Belgrade“, International Conference and Exhibition on Architecture; 9-16 December 2013, Belgrade, 
Serbia; Book of Aпstracts / International Conference and Exhibition on Architecture, Belgrade, 2013; 
Exhibition Book, Phenomenology of Architecture ISBN 978-86-89111-03-3 

 
 Публикован рад у пратећим материјалима интернационалне конференције 

Интернационалана конференција Архитектура и идеологија, септембар 2012, Београд; Рад: 
Цагић Милошевић В; Међо В; Митровић Н; „Основни регулативни оквир за стамбену 
изградњу у србији од 1945 до 2011 на примеру града Београда“, Cagić Milošević V; Medjo V; 
Mitrović N;  „General legislative (regulatory) framework for residential  construction in Serbia from 
1948 to 2011. The examпle of Belgrade“; Web Proceedings [Elektronski izvor] / International 
Conference Architecture and Ideology,  Seпtember 28-29, 2012, Belgrade; [organized by] Faculty of 
Architecture University of Belgrade ... [et al.] ; edited by Vladimir Mako, Mirjana Roter Blagojević, 
Marta Vukotić Lazar; ISBN 978-86-7924-084-2 

 
httп://пrometheus.arh.bg.ac.rs/uпload/1112/ArhitekturaIdeologija/WEB_Proceedings_International_Conferen
ce_Architecture_and_Ideology.пdf 

 
 Публикован рад у зборнику радова научног пројекта ТР36034,  Housing Develoпment in Serbia in 

the Context of  Globalization and Integrations Vol. 2, Methods and Tendencies, децембар 2012, 
Београд, стр. 65 -82;  Рад: Цагић Милошевић В; Међо В; Митровић Н;   „Основни регулативни 
оквир за стамбену изградњу у србији од 1945 до 2012 на примеру града Београда“ Cagić 
Milošević V; Medjo V; Mitrović N;  „General legislative (regulatory) framework for residential  
construction in Serbia from 1948 to 2012. The examпle of Belgrade“; Housing Develoпment in Serbia 
in the Context of  Globalization and Integrations [Elektronski izvor]. Vol. 2, Methods and Tendencies, 
december, 2012, Belgrade; Faculty of Architecture University of Belgrade; edited by Vladimir Mako, 
Vladimir Lojanica, Ružica Božović Stamenović; ISBN 978-86-7924-092-7 

 
до избора у звање доцента – 2009. године  

 Монографија - "Архитектура_стварање у простору и времену", Архитектонски факултет, 
Београд 2010, ISBN 978-86-7924-030-9 

 
 
2.2 Учешће на научним и стручним конференцијама  

од избора у звање доцента – 2009. године  

 Интернационална конференција и изложба о Архитектури, 9-16 децембар 2013., Београд, у 
организацији Sustainable Urban Society Association уз подршку Српске академије наука и 
уметности, Рад: Цагић Милошевић В; Булатовић К; Контекст / Зграда Владе Републике Српске, 
Бања Лука, Република Српска, БИХ INTERNATIONAL Conference and Exhibition on Architecture; 9-
16 December 2013, Belgrade, Serbia, Cagić Milošević V; Bulatović K. „Context / Government Building, 
Mladen Stojanovic Street, Banja Luka, The Reпublic of Srпska, Bosnia and Herzegovina,“  
httп://www.strand.rs/architecture/пrogram.пdf 
 

 Интернационална конференција и изложба о Архитектури, 9-16 децембар 2013, Београд, 
Србија у организацији Sustainable Urban Society Association уз подршку Српске академије наука 
и уметности, Рад: Цагић Милошевић В; Булатовић К; „Интерполација = Дијалог, Пословни 
објекат, Таковска улица бр. 23-25, Београд“  INTERNATIONAL Conference and Exhibition on 
Architecture; 9-16 December 2013, Belgrade, Serbia, Cagić Milošević V; Bulatović K.  „Interпolation = 
DIALOGUE, Office Building in the Takovska street, Belgrade“,  
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httп://www.strand.rs/architecture/пrogram.пdf 
 

 Интернационалана конференција Архитектура и идеологија, 28-29 септембар 2012, Београд; 
Рад: Цагић Милошевић В; Међо В; Митровић Н;   „Основни регулативни оквир за стамбену 
изградњу у србији од 1945 до 2011 на примеру града Београда“ INTERNATIONAL Conference 
Architecture and Ideology, Seпtember 28-29, 2012, Belgrade; [organized by] , Faculty of Architecture 
University of Belgrade, Cagić Milošević V; Medjo V; Mitrović N;  „General legislative (regulatory) 
framework for residential  construction in Serbia from 1948 to 2011. The examпle of Belgrade 

 
 
2.3 Учешће у научно-истраживачким пројектима  

од избора у звање доцента – 2009. године  

Кандидаткиња учествује у научно истрживачком пројекту из области становања „ТР36034 
Истраживање и систематизација стамбене изградње у Србији у контексту глобализације и европских 
интеграција у циљу унапређења квалитета и стандарда становања“ одобрен од стране Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја за период 2011-2014. 
 
 
2.4 Писани радови у стручној периодици  

од избора у звање доцента – 2009. године  

Цагић Милошевић В., „Боја као путоказ, вртић Бубамара, Београд“ ФОРУМ, бр.58, стручни часопис 
Удружења Архитеката србије и Друштва архитеката Београда, 2012. стр.8-11 
 
 
2.5 ВЕБ издања 

од избора у звање доцента – 2009. године  

Изложба архитектуре „Serbia Unfinished“ у оквиру web манифестације „Unfinished“ - Архитектура 
Европских земаља у периоду 1914-2014, у организацији Аrchitectuul, Члан савета селекције,  
Формирање изложбе и текстова за део изложених радова  
httп://blog.architectuul.com/,  
httп://architectuul.com/architecture/residential-comпlex-julino-brdo,  
httп://architectuul.com/architecture/residential-comпlex-block-19a, 
httп://architectuul.com/architecture/reconstruction-of-the-urban-core-of-kikinda-and-forming-a-пedestrian-zone 
 
 
2.6 Реализовани објекти 
 
међународни 
 
2007  Зграда  Владе Републике Српске, Бања Лука, Босна и Херцеговина,   

површина објекта 23 000м2, са К. Булатовић и И. Чубром, 23 000м2 
                (објекат реализован по првонаграђеном решењу међународног пројектног  конкурса) 
 

национални 

од избора у звање доцента – 2009. године  

2012 Вишепородични стамбено пословни објекат у Годоминској улици, Видиковац, Београд, 
површина објекта 3 115м2 

2012 Вишепородични стамбени објекат са пословањем у приземљу у Скендер Беговој улици, 
Београд, површина објекта 1 200м2, са К. Булатовић 
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(идејни и главни пројекат 2004 године) 
2011 Вишепородични стамбени објекат Mраковичкој улици, Петлово брдо, Београд, 

површина објекта 1 745м2 
2010 Комбинована дечја установа између Улица Меше Селимовића, Теодора Мирјевског, 

Капетана Милоша Жуњића и Браће Ленард, (Вртић „Бубамара“),  Миријево, Београд, 
површина објекта 2 290м2 

2010 Вишепородични стамбени објекат у Улици Луке Војводића бр. 26-30, Видиковац,  
Београд, површина објекта 3 800м2 

2009 Вишепородични стамбени објекат у Улици Луке Војводића бр. 20а-20в, Видиковац,  
Београд, површина објекта 3 000м2 

 
2009 Вишепородични стамбени објекат у Улици Баје Пивљанина, Лисичји поток, Београд, 

површина објекта 1 900м2, са М. Нешић и И. Парте 
2009 Вишепородични стамбени објект у Улици Рада Кончара, Београд,  

површина објекта 795м2  
 

до избора у звање доцента – 2009. године  

2009 Вишепородични стамбени комплекс са пословањем у приземљу у Улици Гоце Делчева, 
Нови  Београд,  површина објекта 15 520м2,   са М. Ненадовићем и А. Ненадовић 

 
2009 Вишепородични стамбени комплекс у Вишњици, Београду,  

површина објекта 13 440м2,    са К. Булатовић 
 

2008 Пословни објекат у Таковској улици бр. 23-25, Београду,  
површина објекта 2 950м2,   са К. Булатовић 

 
2008 Пословни објекта у Булевару Зорана Ђинђића, блок 3, Нови Београд,  површина објекта 

7 670м2,   са К. Булатовић 
 
2008 Стамбено - пословни комплекс у Улици Пилота Михајла Петровића, Видиковац, Београд, 

површина објекта 22 300м2,   са К. Булатовић М. Нешић и И. Парте  
 
2007 Вишепородични стамбени објекат са пословањем у приземљу у Улици Стевана Сремца 

16, Београд, површина објекта 2 860м2,   са К. Булатовић 
 

2006 Вишепородични стамбени објекат у Видској улици, Београд,  
Површина објекта 1 600м2,   АУТОР са М. Нешић 
 

2004 Објекат пословног центра “Eurosalon – Home market” у Булевару Војводе Мишића 12, 
Београд, површина објекта 9 000м2,   са К. Булатовић 
 

2.7 Објекти у реализацији 
 
2010-14 Вишепородични стамбени објекат у Улици Мике Илића, Топчидерско брдо, Београд, 

површина објекта 1 700м2 

2008-14 Вишепородични стамбени објекат са пословањем у приземљу у Улици Стевана Сремца 
14, Београд, површина објекта 2 950м2 

2007-14 Пословни објекат на углу Улица Таковске и Косовске, Београд, површина објекта 4 
580м2, са К. Булатовић 

2008-14 Вишепородични стамбени објекат са пословањем у приземљу у Улици Млатишуминој, 
Београд, површина објекта 1 620м2, са М. Нешић и И. Парте 
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2.8 Реализовани ентеријери  

од избора у звање доцента – 2009. године  

2014 Реконструкција и ентеријер ресторана   у Милешевској улици  Београд,  
површина 250м2 

2013 Адаптација и ентеријер ресторана у Пожешкој улици Баново брдо,  Београд, површина 
100м2 

2013 Адаптација и ентеријер стана у Јевремовој улици, Београд,  
површина 95м2 

2012 Адаптација и ентеријер две породичне виле у Брзаковој улици, Сењак,  Београд, 
површина 700м2 

2012 Адаптација и ентеријер два стана у Звечанској улици, Београд,  
површина 130м2 

2012 Реконструкција и ентеријер пословног простора – представништво „Еuromonting“ Београд 
у Годоминској улици, Видиковац, Београд, површина 350м2 

2011 Реконструкција и ентеријер Биоскопа „Фонтана“ (реконструкција биоскопске сале са 
пратећих просторима)  у Улици Париске комуне 1, Нови  Београд, површина 780м2, број 
седишта у слаи 140; са К. Булатовић 

2011 Адаптација и ентеријер стана у Курсулиној улици, Београд,  
површина 125м2 

2011 Реконструкција и ентеријер породичне стамбене виле у Улици Наке Спасић, Дедиње, 
Београд, површина 400м2 

2011 Адаптација и ентеријер апартманских простора више апартмана, Копаоник, површина 
150м2 

2011 Реконструкција и ентеријер стамбеног простора више станова у Улици Гоце Делчева, 
Нови Београд, површина 900м2 са М. Ненадовићем 

2010 Адаптација и ентеријер пословног објекта у Козјачкој улици, Сењак, Београд, површина 
800м2 

2009 Реконструкција и ентеријер пословног простора „Магна фармација“ у Ресавској улици, 
Београд, површина 520м2  

 
 
2.9 Ентеријери у реализацији  
 
2014 Адаптација и ентеријер стана  у Косовској улици  Београд,  

површина 100м2 
2013-14 Реконструкција  и ентеријер стана  у Цариградској улици  Београд,  

површина 160м2 
2011-14 Адаптација и ентеријер три стана  у Улици  у Мике Илића, Дедиње,  Београд, површина 

800м2 
2010-14        Реконструкција и ентеријер  стана у Улици Проте Матеје, Београд површина 350м2 

2009-14 Адаптација и ентеријер две породичне виле у Брзаковој улици, Сењак,  Београд, 
површина 1000м2 

 
2.10. Награде остварене за дела у националној селекцији 
 
2009 Награда "Вечерњих Новости" за најуспешније архитектонско дело реализовано у 2008. 

години за пословни објекат у Таковској улици бр.23-25 у Београду 

 

2.11 Радови на архитектонско-урбанистичким конкурсима  
 
2.11.1 Награде и учешћа на међународним конкурсима 
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од избора у звање доцента – 2009. године  

2010 Јавни анонимни, пројектни, архитектонск-урбанистички конкурс за израду идејног 
архитектонско-урбанистичког решења за стамбено-пословни комплекс на урбанистичким 
парцелама 76 и 27 ДУП „Петровац – шира зона“ у Петровцу, Црна Гора, са К. Булатовић, 
ПРВА НАГРАДА 

2010 Јавни анонимни, пројектни, архитектонск-урбанистички конкурс за израду идејног 
архитектонског рјешења пословне зграде„Хидроелектране на Дрини“ Вишеград, 
Република Српска, Босна и Херцеговина, са К. Булатовић,  

 
до избора у звање доцента – 2009. године  

2004 Општи међународни пројектни конкурс за израду идејног архитектонско решења за 
пословну зграду "Телекома Српске" у Бања Луци, (током реализације објекат преузела 
Влада Републике Српске), са К. Булатовић и И. Чубром ПРВА НАГРАДА,  

 http://www.cyberbulevar.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=11392 
http://www.yu-build.rs/index2.php?option=com_content&task=view&id=2597&pop=1&page=0 

 
 
2.12 Остали идејни и главни пројекти 
 
2.12.1 Архитектонско-урбанистички пројекти 
 
од избора у звање доцента – 2009. године  

2012 Идејни и главни пројекат Вишепородичног стамбеног објекта у улици Пилота Ратка 
Јовановића, Раковица, Београд, површина 800м2  

2009 Идејни пројекат пословног објекта у блоку 43 у Булевару Милутина Миланковића, Нови 
Београд, површина 11 000м2 

до избора у звање доцента – 2009. године  

2007            Идејно решење пословног објекта  у Улици Браће Југовића, Београд , површина 2 500м2,   
 

2007 Идејно архитектонско – урбанистичко решење апартманско-пословног комплекса на 
Јахорини, Босна и Херцеговина, површина 4 200м2 

 

2.12.2 Урбанистички планови и пројекти 

од избора у звање доцента – 2009. године  

2011 Урбанистички пројекат са идејним архитектонским решењем стамбеног објекта у Улици 
Баје Пивљанина, Београд површина комплекса 1 980м2, укупна површина за изградњу 1 
000м2 

до избора у звање доцента – 2009. године  

2007 Урбанистички пројекат са идејним архитектонским решењем стамбено - пословног објекта 
у Улици Војводе Степе у Београду , површина комплекса 1 860м2, укупна површина за 
изградњу 8 370м2 

 
2007 Урбанистички пројекат са идејним архитектонским решењем апартманско-пословног 

комплекса на Копаонику , површина комплекса 11 210м2, укупна површина за изградњу 
20 110м2 
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2007 Урбанистички пројекат комплекса вишепородичих стамбеих објеката са пословањем у 
приземљу између Улица Стевана Сремца и Бошка Вребалова у  Београду, површина 
комплекса 2 030м2, укупна површина за изградњу 8 080м2 

 

3. ЈАВНО СТРУЧНО ДЕЛОВАЊЕ (од избора у звање доцента – 2009. године) 
 
3.1. Радови објављени у стручним и јавним публикацијама 
 
3.1.1 Радови објављени у стручним монографијама националног значаја 

 „Српски архитекти 2000 – 2010“, монографија, А.Ковенц-Вујић, ИКС&ДАБ, 2011, Београд, стр. 148-149, 
184-185, 200-201, 230-231;  приказни објекти: Вртић „Бубамара“, Миријево, Београд; Вишепродични 
стамбени комлекс са пословањем у приземљу у Улици Гоце Делчева, Нови Београд; Зграда Владе 
Републике Српске, Бања Лука, Босна и Херцеговина; Пословни објекат у Таковској улици бр. 23-25, 
Београд 
 
3.1.2 Радови објављени у стручним публикацијама националног значаја 

 Девета Београдска интернационална недеља архитектуре, 8.-31. мај 2014, Каталог, ДАБ&КЦБ, 
2014, Београд, Изложба стручно-уметничких остварења, ауторки Весне Цагић Милошевић и 
Ксеније Булатовић, која служе јавном коришћењу, Предавање - Реконструкција биоскопске 
сале са пратећим просторима, Биоскоп „Фонтана“, Нови Београд, 
httп://www.bina.rs/2014/rekonstrukcija-bioskoпa-fontana/ 
httп://www.bina.rs/2014/пrogram/ 
 

 Каталог 34. салона архитектуре, 2012. Музеј примењене уметности, Београд, стр. 59 - Биоскоп 
„Фонтана“, Нови Београд, Реконструкција биоскопске сале са пратећим просторима 

 

 Каталог 33. салона архитектуре, 2011. Музеј примењене уметности, Београд, стр.48  - Вртић 
„Бубамара“, Миријево, Београд 

 
 Каталог 32. салона архитектуре, 2010. Музеј примењене уметности, Београд, стр. 58 - 

Вишепродични стамбени комлекс са пословањем у приземљу у Улици Гоце Делчева, Нови 
Београд 

 
3.1.3 Радови објављени у стручној периодици 

 Swissпearl Architecture, No 14, International Edition – High Profile Buildings 2011.  
„A VIBRANT PLACE OF PLAY, Mirijevo Kindergarten, Belgrade, Serbia“  п. 36-39 

httп://www.swissпearl.com/uпloads/media/Swissпearl_Architecture_14_mag.пdf 

httп://www.swissпearl.com/references/objekt-10/ 
 

 НАСЛЕЂЕ, бр.10, годишњи стручни часопис Завода за заштиту споменика културе Београда, 
2009.  
„Интерполације у Београдској новијој архитектури, неомодернистичка ауторска интерполација 
у Таковској улици (2003-2008)“, др. Александар Кадијевић , стр. 203-212 

httп://beogradskonasledje.rs/пublikacije/casoпis-nasledje/nasledje-broj-x 

httп://beogradskonasledje.rs/wп-content/uпloads/2012/09/10/12_aleksandar_kadijevic_interпolacije.пdf 

httп://scindeks.ceon.rs/article.asпx?artid=1450-605X0910203K 

httп://scindeks-clanci.ceon.rs/data/пdf/1450-605X/2009/1450-605X0910203K.пdf 
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3.1.4 Радови објављени у општој периодици 

 ВЕЧЕРЊЕ НОВОСТИ, дневни лист, 07.04.2009. Култура, "Врх српског градитељства", М. 
Мирковић, приказ изложбе конкурсних радова ауторског конкурса за архитектуру  " Вечерњих 
Новости" за најуспешније архитектонско дело реализовано у 2008. години; Пословни објекат у 
Таковској улици бр. 23-25, Београд  
httп://www.novosti.test.mainstream.rs/vesti/kultura.71.html:236569-Vrh-srпskog-graditeljstva 

 
 ВЕЧЕРЊЕ НОВОСТИ, дневни лист, 06.04.2009. Култура, "Здања за будућност", Саво Поповић, 

најава изложбе конкурсних радова ауторског конкурса за архитектуру  " Вечерњих Новости" за 
најуспешније архитектонско дело реализовано у 2008. години; Пословни објекат у Таковској 
улици бр. 23-25, Београд  

 
 ВЕЧЕРЊЕ НОВОСТИ, дневни лист, 17.03.2009. Култура, "Емотивност женске куће", Саво 

Поповић, интервју са ауторима првонаграђеног рада на конкурсу "Вечерњих Новости" за 
најуспешније архитектонско дело реализовано у 2008. години; Пословни објекат у Таковској 
улици бр. 23-25, Београд  
httп://www.novosti.rs/vesti/kultura.71.html:234580-Emotivnost-zenske-kuce 

 

 ВЕЧЕРЊЕ НОВОСТИ, дневни лист, 13.03.2009. Култура, "Дијалог са наслеђем", Саво Поповић, 
образложење првонаграђеног рада на конкурсу "Вечерњих Новости" за најуспешније 
архитектонско дело реализовано у 2008. години; Пословни објекат у Таковској улици бр. 23-25, 
Београд  

 
3.1.5 Интервјуи у видео медијима 

 ГРАДОЛОГИЈА, стручна тв емисија, мај  2011.  
интервју и приказ реализованог вртића „Бубамара“, Миријево, Београд 

httп://www.youtube.com/watch?v=Bпlou-Bou8E 

httп://www.belfastteluguassociation.com/bta/Videos/PlayVideo.asпx?id=KA39S7BFJNg 

 

 УРБАНА ЗОНА, стручна тв емисија, март  2009. интервју и приказ реализација 
httп://www.youtube.com/watch?v=XvH5sKпEwvk 

 
 
3.2 Учешће на изложбама 

3.2.1 Учешће на међународним изложбама (са међународном селекцијом и каталогом штампаним 
на једном од светских језика)  
 
2014 Изложба о Архитектури_STRAND  у оквиру манифестације Дани архитектуре 14, 30. мај-5. 

јун 2014., Дом омладине, Бања Лука, Република Српска, Босна и Херцеговина, Зграда 
Владе Републике Српске, Бања Лука, Република Српска, БиХ; Пословни објекат, Таковска 
улица бр. 23-25, Београд 

httп://icпrostor.wordпress.com/2014/05/28/пrogram-dana-arhitekture-2014/ 

2014 Изложба стручно-уметничких остварења, која служе јавном коришћењу,  ауторки Весне 
Цагић Милошевић и Ксеније Булатовић, у оквиру  девете Београдске интернационалне 
недеље архитектуре, 24.-31. мај 2014. Фојае биоскопа „Фонтана“, Нови Београд 

2013 Интернационална конференција и изложба о Архитектури, 9.-16. децембар 2013, 
Галерија науке и технике САНУ, Феноменологија, Зграда Владе Републике Српске, Бања 
Лука, Република Српска, БИХ, Феноменологија, Пословни објекат, Таковска улица бр. 23-
25, Београд 
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3.2.2 Учешће на националним изложбама (са националном или међународном селекцијом и 
каталогом)  
2014  46. Мајска изложба УЛУПУДС-а – РЕ-СТАРТ, Кућа Краља Петра, Београд, Биоскоп 

„Фонтана“ ентеријер биоскопске сале са пратећим просторима 

2014 Изложба о Архитектури у оквиру манифестације Дани модерне архитектуре Ужице 2014, 
15.-24. април  2014., Галерија „Градски културни центар“, Ужице, Зграда Владе Републике 
Српске, Бања Лука, Република Српска, БиХ; Пословни објекат, Таковска улица бр. 23-25, 
Београд 

2012 34. Салон архитектуре, Музеј примењене уметности, Београд, Биоскоп „Фонтана“ 
ентеријер биоскопске сале са пратећим просторима 

2011 33. Салон архитектуре, Музеј примењене уметности, Београд, Вртић „Бубамара“, 
Миријево, Београд 

2010 32. Салон архитектуре, Музеј примењене уметности, Београд, Вишепродични стамбени 
комлекс са пословањем у приземљу у Улици Гоце Делчева, Нови Београд 

 
3.3 Чланство у стручним жиријима и комисијама 

2014 члан жирија за Годишњу награду за архитектуру за 2013. годину Удружења архитеката 
Србије  
httп://www.u-a-s.rs/vesti/item/79-godi%C5%A1nja-nagrada-za-arhitekturu-za-2013-godinu.html 

2013 копредседник жирија 35. Салона Архитектуре, Музеј примењене уметности, Београд 
2013. 
httп://www.mпu.rs/srпski/temпorary/izlozbe_2013/03_35sa/35sa.html 

2013  члан жирија за Општи јавни и анонимни конкурс за израду идејног урбанистичко-
архитектонског решења стамбено-пословног комплекса социјалног становања у насељу 
Овча, општина Палилула на КП 3672/3 КО Овча, у Београду 

httп://www.beograd.rs/cms/view.пhп?id=1458335 

2010  члан жирија за Награду "Вечерњих Новости" за најуспешније архитектонско дело 
реализовано у 2009. години  

httп://www.novosti.rs/vesti/kultura.71.html:267584-Masta-пodigla-zdanja 

 

3.4. Предавања и трибине 

2014  Предавање - Реконструкција биоскопске сале са пратећим просторима,  
Биоскоп „Фонтана“, Нови Београд у оквиру девете Београдске интернационалне 
недеље архитектуре, мај 2014 

2011 Трибина „Од неодрживог ка одрживом“ у оквиру шесте Београдске интернационалне 
недеље архитектуре, мај 2011 

 
3.5. Чланство и функције у академским и професионалним удружењима 
 
од 2014 као представник Удружења архитеаката Србије,  члан радне групе Савета архитеката 

Европе за проблеме и питања регулативе, (Member of the Architects’ Councile of Euroпe 
(ACE) Work Grouп Regulatory Issues and Questions (RQI)) 

од 2013 председник Друштва архитеката Београда  

од 2013 члан Савета архитеката Европе /Architects’ Council of Euroпe/ 

од 2013 члан Управног одбора Удружења архитеката Србије        
2006-11.  члан управног одбора Савеза архитеката Србије.  
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од 2003 члан Инжењерске коморе Србије  
лиценца одговорног пројектанта, лиценца одговорног урбанисте 

од 1996.  члан Друштва архитеката Београда  

од 1996.  члан Удружења архитеката Србије (до 2011 Савез архитеката Србије)  

од 1996.  Члан Интернационалне унија архитеката /International union of architects/ 

 

   

4. ОЦЕНА О РЕЗУЛТАТИМА ПЕДАГОШКОГ,  НАУЧНО-ИСТАЖИВАЧКО И СТРУЧНО-УМЕТНИЧКОГ 
РАДА                                                                
 
4.1 ПЕДАГОШКИ РАД  
 
Сагледавајући укупни период бављења педагошким радом, а са посебним освртом на период после 
избора у звање доцента, комисија сматра да је кандидат доц. Весна Цагић Милошевић остварила 
током рада на Универзитету у Београду, на Архитектонском факултету, у континуалном запослењу од 
1996, године, значајне резултате у раду у свим сегментима наставе за област за коју се бира.    
 
У периоду 1996.-1998. године кандидаткиња ”Лице обдарено за научно-истраживачки рад” преко 
програма Министарства неуке, на Катедри за архитектонско и урбанистичко пројектовање учествује у 
настави на предметима Синтезни пројекат 1, 2 и 3 у студију проф. арх. Спасоја Крунића, предмету 
Архитектонска анализа и опште тезе о архитектури код проф. арх. Боривоја Анђелковића 1996-1997. и 
предмету Пројектовање 1 код проф. др. арх. Милана Ракочевића 1997-1998. где се потврђује њена 
спремност за даље усавршавање и способност за педагошки рад. Доласком на Архитектонски факултет 
1998. године у звању асистента-приправника, Весна Цагић Милошевић се укључује у рад Катедре за 
архитектонско и урбанистичко пројектовање и активно учествује на предметима: 
 
Синтезни пројекат 1, 2 и 3 у студију проф. арх. Спасоја Крунића (1998-2003.) у студију Проф. арх. 
Василија Милуновића (2003. - 2005.) и  учествује у извођењу наставе на изборној групи предмета 
Ентеријер 1, 2, 3 и 4 код проф. арх. Тамаре Шкулић (2001. -  2003.)  
 
Ту показује изузетну посвећеност раду са студентима кроз директно извођење наставе, организовање 
бројних изложби студентских радова, учешћем на изради мноштва школских задатака и пројектних 
програма и других активности са студентима, (стручне екскурзје, каталози и прикази студентских 
радова и др.) 
 
Као асистент и виши стручни сарадник учествовала је у настави на предмету, по старом плану и 
програму, Пројектовање 3, а од избора у звање доцента, од 2009. године, ради као руководилац 
поменутог предмета. У овом периоду, кандидаткоеа је била ангажована у настави и као руководилац 
студија или предавач на предметима Департмана за архитектуру. Кандидаткиња учествује у припреми 
и реализацији наставних програма, семестралних и испитних задатака, пратећих упутстава, курикулума 
и ридера на већем броју предмета Департмана за архитектуру, а као предавач одржала је већи број 
предавања у оквиру различитих курсева, на Основним и Дипломским академским студијама на 
Архитектонском факултету у Београду.  

 
У оквиру реформисане наставе , у периоду од 2009-2011. године, кандидаткиња је руководилац 
следећих предмета:  
Студија, М.19: - СП4 – Синтеза а од 2010. до данас, руководилац Студија, М.05А.01 и руководилац 
предмета М.10.02. Типологија објеката 2, на студијском програму Основних академских студија – 
Архитекура на Архитектонском факултету. Такође у звању доцента је и  руководилац семинара 
М.04.02. и пројектних радионица М.07.02. на Мастер академским студијима - Архитектура, а од 
2013. руководилац студија М.04.01. и ментор  на изради завршних мастер теза и пројеката на модулу 
М.09.01 и М.09.02. 
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У раду на предмету Типологија 2 и кроз изборне предмете кандидаткиња је из године у годину 
значајно унапређивала наставу и усклађивала је са истраживањима која су спровођена на глобалном 
нивоу у овој области. Учествовање у настави на пројектантским предметима захтева од кандидата 
специфичност у приступу рада са студентима и исказује се кроз појединачни контакт са сваким 
студентом као искључиви начин преношења знања са неизбежним непосредним дијалогом у поступку 
едукације процеса пројектовања. Управо у тој ситуацији кандидаткиња показује велику способност да 
своје знање и искуство пренесе студентима, личним ангажовањем, темељном припремом наставних 
јединица и одговорним приступом настави и студентима. Комисија сматра да кандидат кроз 
курикулуме које поставља на горе наведеним предметима, у садржају студијских програма и кроз 
извођење наставе, постиже вишеструке резултате у ужој научној, односно уметничкој области 
Архитектонско пројектовање и савремена архитектура, за коју се бира.    

Потребно је истаћи и ангажман кандидаткиње у менторском раду. Менторство кандидата на 
дипломским радовима и чланство у комисијама за дипломске радове на Архитектонском факултету 
Универзитета у Београду, показује поверење студената и колега, наставника, који са њoм сарађују у 
комисијама за одбрану и оцену дипломских радова.  
 
Доцент Весна Цагић Милошевић је предузимљив и енергичан наставник, који позитивно утиче на 
студенте и помаже њихово напредовање мотивише их и подстиче у остваривању и испуњавању 
наставних циљева.  
Својим дугогодишњим учешћем у настави и у раду факултетских тела посебно кроз деловање у 
комисијама за акредитацију нових студијских програма, даје свој допринос стaлнoм унaпрeђeњу у 
педагошког раду на Архитектонском факултету, што нас опредељује у уверењу да је доцент Весна 
Цагић Милошевић стекла стручни профил који је сврстава у ред наставника потребних Архитектонском 
факултету. 

 
 

4.2. НАУЧНО - ИСТРАЖИВАЧКИ РАД 
 
Кандидаткиња је учесник  научно истрживачког пројекта из области становања „ТР36034 Истраживање 
и систематизација стамбене изградње у Србији у контексту глобализације и европских интеграција у 
циљу унапређења квалитета и стандарда становања“ одобрен од стране Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја за период 2011-2014. 
Кандидаткиња је основу својих теоријских истраживања у архитектури усмерила ка испитивањима 
регулативних оквира у архитектури. То је и централна тема бављења у оквиру поменутог научног 
пројекта, посебно у области стамбене архитектуре, где су последице смештања и превођења 
архитектонских концепата у стварни друштвени оквир посебно видљиве. 
 
Као резултат истраживања у оквиру овог пројекта Весна Цагић Милошевић публиковала је и рад у 
зборнику радова научног пројекта ТР36034,  Housing Develoпment in Serbia in the Context of  
Globalization and Integrations Vol. 2, Methods and Tendencies, децембар 2012, Београд, стр. 65 -82; ISBN 
978-86-7924-092-7; Рад: Цагић Милошевић В; Међо В; Митровић Н;   „Основни регулативни оквир за 
стамбену изградњу у србији од 1945 до 2012 на примеру града Београда“ 
http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=2254327457895904&rec=1&sid=1 
 
 
4.2.1 Уџбеници, књиге, монографије, тематски зборници 
 
У периоду од избора у звање доцента 2009. године до данас објавила је, у сарадњи са већим бројем 
коаутора, више ауторских текстова у стручним часописима, зборницима радова и монографским 
публикацијама.  

 Монографија - "Архитектура_стварање у простору и времену", Архитектонски факултет, 
Београд 2010, ISBN 978-86-7924-030-9 
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Ово издање представља презентацију и тумачење пројектантских принципа и начела аутора-
кандидата. Текстови у монографији приказују односа аутора - кандидата према стваралачком, 
пројектанском процесу, путем студије случаја на примерима више реализованих објеката, посебно 
акцентујући однос утицаја постојећег просторног контекста, на развој идеје и повратно, реализаване 
идеје на контекст.   

 Монографија - "Закони за архитектуру и урбанизам у Србији 1945-2012" Архитектонски 
факултет, Београд 2014, ISBN 978-86-7924-125-2 

Ово издање представља зборник закона из области планирања, изградње и грађевинског земљишта за 
период од 1945 до 2012 године са критичким приказом развоја регулативе кроз праћење 
најзначајнијих новина и промена  које имају непосредни или значајан посредни утицај на онај део 
процеса  планирања и изградње, у коме главну улогу има архитекта-пројектант. Као такво, представља 
први обједињени, свеобухватни документ овог типа и велику референтну основу за даља 
истраживања. 

 Монографија - "Регулатива као компонента пројектанског процеса у београдској стамбеној 
архитектури", (у припреми за штампу) 

Ово издање се бави  свеобухватнм критичким приказом нормативних регулативних аката са 
директним утицајем на област станоградње на територији града Београда у периоду од 1945 до 2012 
године.    

 
4.2.2. Радови објављени у водећим домаћим часописима са рецензијама 

Поред више радова објављених у стручној периодици, од радова објављених у водећим домаћим 
часописима Комисија истиче следеће: 

„Српски архитекти 2000 – 2010“, монографија, А.Ковенц-Вујић, ИКС&ДАБ, 2011, Београд, стр. 148-149, 
184-185, 200-201, 230-231;  приказни објекти: Вртић „Бубамара“, Миријево, Београд; Вишепродични 
стамбени комлекс са пословањем у приземљу у Улици Гоце Делчева, Нови Београд; Зграда Владе 
Републике Српске, Бања Лука, Босна и Херцеговина; Пословни објекат у Таковској улици бр. 23-25, 
Београд 
 
4.2.3. Радови и саопштења изнети на међународним или домаћим научним скуповима 
 
Кандидаткиња има три рада на међународним научним и стручним конференцијама и скуповима 
објављених у целини од којих Комисија издваја: 
 
Интернационалана конференција Архитектура и идеологија, 28-29 септембар 2012, Београд; Рад: 
Цагић Милошевић В; Међо В; Митровић Н;   „Основни регулативни оквир за стамбену изградњу у 
србији од 1945 до 2011 на примеру града Београда“ INTERNATIONAL Conference Architecture and 
Ideology, Seпtember 28-29, 2012, Belgrade; [organized by] , Faculty of Architecture University of Belgrade, 
Cagić Milošević V; Medjo V; Mitrović N;  „General legislative (regulatory) framework for residential  
construction in Serbia from 1945 to 2011. The examпle of Belgrade 
 
4.3. СТРУЧНО - УМЕТНИЧКИ РАД 
 
Стручно-уметнички рад кандидата   
 
У поступку сагледавања и вредновања резултата стручно-уметничког рада кандидата треба имати у 
виду свеобухватност приступа архитектури. Од 1996.  паралелно са педагошким радом, кандидаткиња 
се бави самостално и као члан различитих ауторских тимова стручно уметничким радом у области 
архитектонског и урбанистичког пројектовања и пројектовања ентеријера и учествује на 
архитектонским и архитектонско-урбанистичким конкурсима у земљи и иностранству. Стручно-
уметнички рад кандидаткиње сагледавамо кроз низ реализованих објеката, пројеката, студија и 
конкурских радова из архитектонско-урбанистичке области и ентеријера израђених ауторски или у 
коауторствима.  
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Без обзира да ли се ради о конкурсним радовима, реализацијама или пројектима, препознатљива је 
оријентација ка сведеним, правилним, савременим формама, примени актуелних материјала који и 
ликовно и пластично одређују карактер архитектуре. Кроз рад кандидаткиње јасно је видљиво широко 
и комплексно поље деловања на пројектовању и реализацији објеката уз висок ниво студиозности и 
професионалности. 

 

4.3.1 Конкурси  
 
Овом приликом Комисија издвја : 
 
2010 Јавни анонимни, пројектни, архитектонск-урбанистички конкурс за израду идејног 

архитектонско-урбанистичког решења за стамбено-пословни комплекс на урбанистичким 
парцелама 76 и 27 ДУП „Петровац – шира зона“ у Петровцу, Црна Гора, са К. Булатовић, 
ПРВА НАГРАДА 

 
Комбиновани стамбени објекат са трговинама у приземљима, на малој градској парцели, представља 
наизглед једноставан задатак. Међутим услови окружења и специфичности ове приморске локације 
окружене саобраћајницама представља изазов за решавање задатка. Простор некадашње аутобуске 
станице, нуди уз нове садржаје ослобађање нових визура. Предложеним решењем максимално се 
користе потенцијали места, експонираност, морфологија терена и посебно уводи режим еколошки 
оријентисане и промишљене градње и односа према природним енергетским ресурсима. 
Конкурсно решење осликава креативност и свежину ауторског приступа. Архитектонска решења 
проистекла су из пажљиве анализе задатка и потенцијала самог места. Стамбени делови рашчлањени 
су у два низа која су међусобно повезана наменама приземља али при томе више просторним 
односом него директном везом. Остварена амбијентална вредност шире просторне целине 
представља највећи квалитет рада уз пажљив однос према контексту. Имплементирана техничка 
решења користе дупле фасаде објекта и равне кровове за максимални учинак у смислу одговорног 
односа утрошку енергије и одрживом пројектовању. 
 
4.3.2 Пројекти и реализације 
 

Између девет  реализованих објеката и дванаест изведених ентеријера и многобројних пројеката, 
комисија посебно издваја: 
 
2010 Вишепородични стамбени објекат,  Улица Луке Војводића, Београд 
 
Овај пројекат заправо представља низ стамбених објеката спојен у јединствен архитектонско-
грађевински волумен који својом физиономијом снажно маркира ову градску улицу. Аутор на 
искуствен начин показује вештину решавања сложених функционалних проблема становања и 
обликовања форме уз максимално уважавање карактеристика места. О томе говори различити 
третман фасада окренутих према дубљим визурама које се одликују отвореним приватним 
просторима стамбених јединица у приземљу и мноштвом тераса јединица на вишим етажама. 
Примељени материјали иду у прилог једноставним призматичним волуменима, раздвајајући при томе 
планове габарита и топлим тактилним својством материјала наговештавајући да се ради о стамбеној 
намени објекта, пројектованој на умерени, атрактивни, савремени и естетски начин 
 
2010 Комбинована дечја установа, Улица Меше Селимовића,  Миријево, Београд 
 
Посебност проjектовања простора чиjи су примарни корисници деца и задатака коjи се у тоj ситуациjи 
пред архитектом налазе, манифестуjе се на више различитих нивоа. 
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Комплексност и осетљивост захтева саме теме – архитектура за децу, подразумева емпатиjу и 
сензибилност и поставља корисника, у већоj мери него броjне друге теме, за приоритет у 
промишљању и доношењу одлука. Овај пројекат афирмише архитектуру као активност коjа служи 
поjединцима и друштву, што jе у средини где jе аспект архитектуре као хуманистичке и делатности 
значаjне за добробит друштва потпуно маргилазован, посебно значаjно.  
Доживљаj обjекта у простору карактеришу две доминантне теме: изразита уређена полихромиjа и 
транспарентност великих застакљених површина и примена боjе као експлицитног елемента концепта 
коjа повећава архитектонску jасноћу намене и обjекат чини различитим у односу на окружење 
стамбених зграда наративне материjализациjе. 
Унутрашњи простор обjекта jе jасно структуиран и његова логика jе лако разумљива кориснику. Оно 
што просторноj организациjи овог вртића даjе посебан квалитет проистекло jе из начина повезивања 
тих прецизно дефинисаних функционалних група, па су настали делови простора, свима доступни и 
корисни за различите спонтане и планиране активности и ситуациjе, истовремено су и значаjан 
елемент флексибилности простора током времена коришћења.  Овакав начин односа према 
архитектури и креативног понашања у проjектовању осликава подједнако и ауторски, методолошки 
приступ и самог корисника простора. 
 
2011 Реконструкција и ентеријер Биоскопа „Фонтана“ (реконструкција биоскопске сале са 

пратећимпросторима)  у Улици Париске комуне 1, Нови  Београд, са К. Булатовић 
 
Оваj своjеврсни обjекат, дело проф. Уроша Мартиновића, у новиjе време заштићен jе као споменик 
кулутре и наслеђа из домена Модерне. Приликом проjектовања овог обjекта симболички посматрано 
професор Мартиновић, у jедном рационалистичком и готово бруталном корбизиjеовски модерном 
окружењу, стандарду шездесетих година, проjектуjе микро обjекат хуманог карактера. Успешним 
унапређењем и уношењем ововременског духа, архитекте су остале доследне идеjи професора 
Мартиновића да ово архитектонско дело осим што представља аутентични и jавни простор у духу 
времена у коjем jе настао може да постане и окружење за нека будућа времена и потребе. То место 
окупљања у било ком поретку може, уз минимална унапређења аутентично функционисати и 
инспирисати кориснике. Успешно спроведена реконструкциjа ентериjера одликуjе се доследним, 
сагледаним и контролисаним односом између непосредног контекста, архитектонског обjекта и 
ентериjера.  
Ауторски израз задржава особеност jезика минималне естетике кроз пажљиво изабране материjале 
коjи поред своjих естетских одлика успешно решаваjу броjне техничке захтеве обjекта. 
 
 
ЗАКЉУЧАК И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ: 
 

На основу укупног увида у педагошки, научно-истраживачки и стручно-уметнички рад кандидаткиње, а 
узимајући у обзир све релевантне критеријуме који се вреднују за овај избор, Комисија закључује да је 
Весна Цагић Милошевић, доцент на Департману за архитектуру, Архитектонског факултета у Београду, 
својим радом и постигнутим резултатима у настави, стручном деловању, научном раду и оствареном 
уметничком профилу својих реализованих објеката и ентеријера, стекла углед свестраног и запаженог 
архитекте, успешног наставника и истрајног истраживача, посебно у областима регулативе у 
архитектонској професији. Током свог вишегодишњег, континуираног рада извршила је шири 
позитивни утицај на научни, стручни и уметнички аспект дисциплине, као и на промоцију струке у 
широј јавности. 

Сталним активностима у припреми и координацији наставе и наставних програма, унапређењима у 
реализацији и организацији наставе и другим ваннаставним активностима у сарадњи са 
универзитетским телима на акредитацији наставних програма, кандидаткиња је остварила допринос 
развоју наставе на Архитектонском факултету у Београду и у процесу усаглашавања акадамских и 
професионалних квалификација са архитектонским школама у Европи и свету. 
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Опус реализованих објеката може се сагледати кроз укупно 17  изведених објеката, (од којих 8 
објеката у периоду од последњег избора), затим 4 објекта у реализацији и 28 реализованих 
ентеријера, (од којих 12 у периоду од последњег избора), и 6 ентеријера у процесу реализације. 
Списак реализација употпуњује пројектантски опус од преко 30 архитектонских пројеката, објеката и 
комплекса и пројеката бројних реконструкцијa и адаптацијa и ентеријера. Томе треба додати и листу 
од 10 урбанистичких пројеката урађених у периоду од 2004. до данас.  Додатни сегмент стручно-
уметничког рада Весне Цагић Милошевић, представља и учешће на 15 јавних, отворених и позивних 
конкурса oд чeгa четири међународна конкурса. Освојених чeтири првe награда, једна друга награда и 
један откуп, говоре о значају и квалитету радова и у овом сегменту бављења струком и потврђују 
тежњу и спремност кандидата да кроз учешће на пољу јавног струковног надметања афирмише свoj 
oднoс прeмa пoљу aрхитeктурe.  

Свеукупно деловање, стручна, уметничка и научно истраживачка остварења и педагошки рад, упујућују 
на потребу да се радна биографија и карактер дела сагледају као целина. Комисија је мишљења да 
поред елемената научно-истраживачког карактера дела, опус кандидаткиње Весне Цагић Милошевић 
садржи изразиту стручно-уметничку компоненту дисциплине, и да се рад може релевантно 
вредновати у складу са чланом 119. Статута Архитектонског факултета. Комисиија констатује да област 
”Архитектонско пројектовање и савремена архитектура”, за коју се кандидаткиња бира, на основу 
члана 112. Статута Архитектонског факултета има стручно-уметнички карактер.  

Сумирајући у закључку осврт на најзначајније радне референце Весне Цагић Милошевић, остварене у 
периоду од избора у звање доцента, Комисија потврђује испуњеност услова за њен избор у звање 
ванредног професора, према члановима 118., 119. и 120 Статута Архитектонског факултета 
Универзитета у Београду  и према Критеријумима за стицање звања наставника на Универзитету у 
Београду од 2008. године: 

Поред општих услова за избор у звање ванредног професора, Комисија у складу са прописаним 
Критеријумима за стицање звања, у последњих пет година од избора у звање доцента налази да: 

 
01). Више научних радова од значаја за развој науке,односно уметности у ужој научној, односно 
уметничкој области објављених у међународним или водећим домаћим часописима, са 
рецензијама : 
 
(у складу са чланом 6. Критеријума за избор у звање наставника на Архитектонском факултету у пољу 
уметности, односно у ужој уметничкој области, радови објављени у часописима са SCI, SSCI, или АНСI 
листе могу да буду замењени следећим достигнућима: изведени објекат међународног значаја, 
објављен или приказан; награда на међународном конкурсу; учешће на међународној изложби (са 
међународном селекцијом и каталогом штампаним на једном од светских језика); учешће у жирију 
међународног конкурса; награда за дело у међународној или националној селкцији. 
 
- Најмање два рада објављена после избора у звање доцента у научним часописима са SCI листе, 
односно у часописима са SSCI или АНCI листе, се мењају следећим достигнућима): 
 
НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА : 

2009 Награда "Вечерњих Новости" за најуспешније архитектонско дело реализовано у 2008. 
години за пословни објекат у Таковској улици бр.23-25 у Београду 

 

ИЗЛОЖБЕ : 
 
2014 Изложба о Архитектури_STRAND  у оквиру манифестације Дани архитектуре 14, 30. мај-5. 

јун 2014., Дом омладине, Бања Лука, Република Српска, Босна и Херцеговина, Зграда 
Владе Републике Српске, Бања Лука, Република Српска, БиХ,  Пословни објекат, Таковска 
улица бр. 23-25, Београд   httп://icпrostor.wordпress.com/2014/05/28/пrogram-dana-arhitekture-
2014/ 
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2013 Интернационална конференција и изложба „О Архитектури“, 9.-16. децембар 2013, 

Галерија науке и технике САНУ, Феноменологија, Зграда Владе Републике Српске, Бања 
Лука, Република Српска, БИХ,   Феноменологија, Пословни објекат, Таковска улица бр. 23-
25, Београд 

 
-Најмање један рад објављен након избора у звање доцента у домаћим научним односно стручним 
часописима: 
 
Публикован рад у зборнику радова научног пројекта ТР36034,  Housing Develoпment in Serbia in the 
Context of  Globalization and Integrations Vol. 2, Methods and Tendencies, децембар 2012, Београд, стр. 65 
-82; ISBN 978-86-7924-092-7 Рад: Цагић Милошевић В; Међо В; Митровић Н;   „Основни регулативни 
оквир за стамбену изградњу у србији од 1945 до 2012 на примеру града Београда“ 
 
Цагић Милошевић В., „Боја као путоказ, вртић Бубамара, Београд“ ФОРУМ, бр.58, стручни часопис 
Удружења Архитеката србије и Друштва архитеката Београда, 2012. стр.8-11 
 
02). Оригинално стручно остварење (пројекат, студија, патент, оригинални метод, нова сорта и сл.), 

односно руковођење или учешће у научним пројектима,  
 

НАУЧНИ ПРОЈЕКТИ: 

Научни пројекат из области становања „ТР36034 Истраживање и систематизација стамбене 
изградње у Србији у контексту глобализације и европских интеграција у циљу унапређења 
квалитета и стандарда становања“ одобрен од стране Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја за период 2011-2014. 
 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ: 

2010 Комбинована дечја установа - Вртић „Бубамара“,  Миријево, Београд  

2010 Вишепородични стамбени објекат у Улици Луке Војводића бр. 26-30, Видиковац,  Београд,  
2012 Вишепородични стамбено пословни објекат у Годоминској улици, Видиковац, Београд 

2012 Вишепородични стамбени објекат са пословањем у приземљу у Скендер Беговој улици, 
Београд, са К. Булатовић 

2011 Реконструкција и ентеријер Биоскопа „Фонтана“ (реконструкција биоскопске сале са 
пратећих просторима)  у Улици Париске комуне 1, Нови  Београд, са К. Булатовић 

 
 
ПРОЈЕКТИ : 

2012 Идејни и главни пројекат вишепородичног стамбеног објекта у улици Пилота Ратка 
Јовановића, Раковица, Београд  

2010/11 Идејни и главни пројекат вишепородичног стамбено-пословног објекта у Годоминској 
улици, Видиковац, Београд  

2009/10 Идејни и главни пројекат вишепородичног стамбеног објекат Mраковичкој улици, Петлово 
брдо, Београд  

2009 Идејни и главни пројекат комбиноване дечје установе између Улица Меше Селимовића, 
Теодора Мирјевског, Капетана Милоша Жуњића и Браће Ленард, Миријево, Београд  

2009 Идејни и главни пројекат вишепородичног стамбеног објекта у Улици Луке Војводића,  бр. 
26-30, Видиковац,  Београд  
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2009 Идејни и главни пројекат вишепородичног стамбеног објекта у Улици Мике Илића, 
Топчидерско брдо, Београд  

2009 Идејни пројекат пословног објекта у блоку 43 у Булевару Милутина Миланковића, Нови 
Београд 

 
03). Објављен уџбеник, монографија, практикум или збирка задатака за ужу научну, односно 

уметничку област за коју се бира, 
- Објављена збирка задатака или практикум из области за коју се бира или mултимедијални 

садржаји намењени студентима са рецензијом 
 
2014.             ЗАКОНИ ЗА АРХИТЕКТУРУ И УРБАНИЗАМ У СРБИЈИ 1945-2012 Архитектонски факултет, 

Београд  ISBN 978-86-7924-125-2 
 
2014.             РЕГУЛАТИВА КАО КОМПОНЕНТА ПРОЈЕКТАНСКОГ ПРОЦЕСА У БЕОГРАДСКОЈ СТАМБЕНОЈ 

АРХИТЕКТУРИ (у припреми за штампу) 
 
04). Више радова саопштених на међународним или домаћим научним скуповима. 

- Најмање три рада саопштена на међународним или домаћим научним скуповима 
 

КОНФЕРЕНЦИЈЕ : 

Интернационална конференција и изложба о Архитектури, 9-16 децембар 2013., Београд, у 
организацији Sustainable Urban Society Association уз подршку Српске академије наука и уметности, 
Рад: Цагић Милошевић В; Булатовић К; Контекст / Зграда Владе Републике Српске, Бања Лука, 
Република Српска, БИХ 
 
Интернационална конференција и изложба о Архитектури, 9-16 децембар 2013, Београд, Србија у 
организацији Sustainable Urban Society Association уз подршку Српске академије наука и уметности, 
Рад: Цагић Милошевић В; Булатовић К; „Интерполација = Дијалог, Пословни објекат, Таковска улица 
бр. 23-25, Београд“  
 
Интернационалана конференција Архитектура и идеологија, 28-29 септембар 2012, Београд; Рад: 
Цагић Милошевић В; Међо В; Митровић Н;   „Основни регулативни оквир за стамбену изградњу у 
србији од 1945 до 2011 на примеру града Београда“ 
 

АРХИТЕКТОНСКИ КОНКУРСИ : 

2010 Јавни анонимни, пројектни, архитектонск-урбанистички конкурс за израду идејног 
архитектонско-урбанистичког решења за стамбено-пословни комплекс на урбанистичким 
парцелама 76 и 27 ДУП „Петровац – шира зона“ у Петровцу, Црна Гора, АУТОР са К. 
Булатовић, ПРВА НАГРАДА 

 
05). Чланство у уређивачким одборима домаћих часописа, чланство и функције у међународним и 

домаћим научним и струковним организацијама: 
 

од 1996.  члан Интернационалне унија архитеката /International union of architects/ 

од 1996.  члан Удружења архитеката Србије (до 2011 Савез архитеката Србије)  

од 1996.  члан Друштва архитеката Београда  

од 2003 члан Инжењерске коморе Србије  

2006-11.   члан управног одбора Савеза архитеката Србије  

од 2013 члан Управног одбора Удружења архитеката Србије  
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од 2013 члан Савета архитеката Европе /Architects’ Council of Euroпe/ 

од 2013 председник Друштва архитеката Београда  

од 2014 као представник Удружења архитеаката Србије,  члан радне групе Савета архитеката 
Европе за проблеме и питања регулативе, (Member of the Architects’ Councile of Euroпe 
(ACE) Work Grouп Regulatory Issues and Questions (RQI)) 

Увидом у све елементе укупних истраживачких, педагошких, стручно-уметничких и друштвених радних 
резултата доцента Весне Цагић Милошевић, а на основу Статута Архитектонског факултета, Статута 
Универзитета у Београду, општих услова предвиђених Законом о раду, и посебних услова предвиђених 
Законом о високом образовању, Комисија констатује да кандидаткиња испуњава потребне формалне 
и суштинске услове за избор у звање ванредног професора за ужу научну, односно уметничку област 
"Архитектонско пројектовање и савремена архитектура".   

С тим у вези, Комисија са задовољством предлаже Изборном већу Архитектонског факултета 
Универзитета у Београду да прихвати овај извештај и да донесе Одлуку о утврђивању предлога Већу 
Грађевинско-урбанистичке области Универзитета у Београду да изабере доцента Весну Цагић 
Милошевић у звање ванредног професора за ужу научну, односно уметничку област "Архитектонско 
пројектовање и савремена архитектура", на Дeпартману за архитектуру, Архитектонског факултета 
Универзитета у Београду.  

 

 
ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ: 

 

 

_________________________________________________ 

Владимир Лојаница, дипл.инж.арх. 

редовни професор Архитектонског факултета  
Универзитета у Београду 
 

 

_________________________________________________ 

Дејан Милетић, дипл.инж.арх. 

ванредни професор Архитектонског факултета  
Универзитета у Београду 
 

 

_________________________________________________ 

др Игор Марић, дипл.инж.арх. 

             виши научни сарадник Института за архитектуру и  
                                                    урбанизам у Београду 

 
 

У Београду, 25. септембар, 2014. године  
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