
 
ИЗБОРНОМ ВЕЋУ АРХИТЕКТОНСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ 
 
 
 
Декан Архитектонског факултета Универзитета у Београду је, на основу предлога Департмана 
за урбанизам, донео Одлуку бр. 02-2258/1  од 06.11.2014.године, о расписивању конкурса за 
избор једног наставника у звању ванредног професора за ужу научну односно уметничку 
област "Урбанизам и просторно планирање", на Департману за урбанизам Архитектонског 
факултета Универзитета у Београду, на неодређено време. 
 
Изборно веће Архитектонског факултета је на седници одржаној 17. новембра 2014. године 
донело Одлуку бр. 01-2283/2-4.1. о образовању Комисије за припрему извештаја за избор у 
саставу: 
 

− Др Владан Ђокић, редовни професор Архитектонског факултета, председник комисије 
− Мр Рајко Корица, редовни професор Архитектонског факултета, члан комисије 
− Др Нада Лазаревић Бајец, редовни професор Архитектонског факултета, у пензији, члан 

комисије 
 
Конкурс је објављен у недељним огласним новинама Националне службе за запошљавање 
"Послови" од 12. новембра 2014. године, а на основу општих и посебних услова предвиђених 
чланом 65. Закона о високом образовању ("Сл. Гласник РС", бр. 76/2005, 100/2007 – аутентично 
тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/2014), Статутом Универзитета у Београду 
("Гласник УБ", бр. 131/2006, 140/2007, 143/2008, 150/2009, 160/2011 и 162/2011), Статутом 
Факултета ("Сл, билтен АФ", бр. 80/2008, 84/2010, 89/2012- пречишћен текст и 98/14) и Закона о 
раду ("Сл. Гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014). 
 
На конкурс је благовремено приспела једна пријава бр. 02-2325/1 од 21. новембра 2014. 
године, др Марије Маруне, доцента Архитектонског факултета Универзитета у Београду. Након 
прегледа и анализе поднете пријаве, Комисија подноси: 
 
 
ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА 
 
 
Комисија је након увида у поднету документацију др МаријеМаруне, дипл. инж. арх., доцента 
Архитектонског факултета Универзитета у Београду, констатовала да је пријава потпуна и да 
кандидат испуњава све формалне услове конкурса. 
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1.0. ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ 
 
Архитекта др Марија Маруна (Бировљев) рођена је у Зрењанину (1968) где је завршила основну 
школу и Математичку гимназију "Коча Коларов". Паралелно са Математичком гимназијом 
Марија Маруна је завршила и клавирски одсек Средње музичке школе "Јосиф Маринковић" у 
Зрењанину. Године 1987. је уписала Архитектонски факултет Универзитета у Београду, на којем 
је дипломирала 1995. године са оценом 10 на дипломском раду и стекла звање дипломирани 
инжењер архитектуре. За дипломски рад је добила прву награду на Данима архитектуре Новог 
Сада (ДаНС) 1996.године. У току основних студија је радила као демонстратор у настави на 
Архитектонском факултету Универзитета у Београду, на предмету "Урбане функције". 
 
Последипломски курс под називом "Урбанистичко и просторно планирање и урбанистичко 
пројектовање" је уписала 1996.године на Архитектонском факултету Универзитета у Београду. 
Магистарску тезу је одбранила 2003.године и стекла звање Магистра техничких наука из 
области архитектуре, урбанизма и просторног планирања. Докторску дисертацију је одбранила 
маја 2009.године на Архитектонском факултету Универзитета у Београду и стекла звање 
Доктора техничких наука из области архитектуре и урбанизма. За докторску дисертацију је 
2010.године добила годишњу награду Привредне коморе Београда. 
 
Од 1996.године је запослена на Архитектонском факултету Универзитета у Београду на Катедри 
за урбанистичко и просторно планирање и урбанистичко пројектовање (садашњи Департман за 
урбанизам), најпре као сарадник у настави (1996-1998), као асистент приправник (1998-2004), а 
затим као асистент (2004-2009). Др Марија Маруна је децембра 2009.године изабрана за 
доцента за ужу научну, односно уметничку област "Урбанизам и просторно планирање" на 
Депарману за урбанизам Архитектонског факултета Универзитета у Београду. 
 
У периоду од 2001-2002 године била је стипендиста аустријске владе "WUS AUSTRIA" – Wold 
University Service – Austrian Committee. Током 2005. и 2006. године похађала је више семинара 
и курсева у организацији UN-HABITAT-а у оквиру Програма становања и трајне интеграције 
избеглица, финансираном од стране Италијанске владе. 
 
Поред педагошког рада, кандидаткиња се бави научно-истраживачким радом у области 
Теорије урбаног планирања и урбаног дизајна у оквиру које има једну монографију, практикум, 
више публикованих радова у монографијама, часописима и саветовањима националног и 
међународног значаја. Учествовала је у изради више урбанистичких планова, стратешких 
планова, урбанистичких студија и урбанистичких пројеката, као и урбанистичко-архитектонских 
конкурса и изложби. Добитник је многобројних награда на урбанистичко-архитектонским 
конкурсима и изложбама стручних остварења у области урбанизма. Учествовала је у више 
међународних и националних пројеката и радионица. Активан је члан више струковних 
организација, говори енглески, руски и мађарски језик. 
 
 
2.0. СТРУЧНА БИОГРАФИЈА 
 
2.1. Стицање формалних квалификација 
 
Током основних студија др Марија Маруна је похађала изборни програм "Урбанистичко и 
просторно планирање" који је организовала и водила Катедра за урбанистичко и просторно 
планирање и урбанистичко пројектовање, где је положила све испите са просечном оценом 10. 
Дипломски рад са темом "Ремоделација урбаних модула Новог Сада" код ментора проф. др 
М.Рибара и проф. др М.Ралевића је одбранила 1995. године на Архитектонском факултету у 
Београду. 
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По завршетку студија је уписала последипломске магистарске студије на Архитектонском 
факултету у Београду (1996) - курс: "Урбанистичко и просторно планирање и урбанистичко 
пројектовање" који је организовала и водила Катедра за урбанизам и просторно планирање. 
Магистарску тезу из уже научне области "Урбанизам и просторно планирање" је одбранила 
септембра 2003. године, на Архитектонском факултету у Београду под насловом "Истраживање 
могућности структуралне методе у откривању и дефинисању просторних образаца града (на 
примеру Новог Сада у периоду од краја XVII до половине XX века)" – укупно 148 страна, 78 
слика, 32 табеле, пред комисијом у саставу: проф. др Нада Лазаревић Бајец (ментор), проф. др 
Зоран Никезић и проф.др Ружица Богдановић, и тиме стекла звање Магистра техничких наука 
из области архитектуре, урбанизма и просторног планирања. 
 
Докторску дисертацију из уже научне области " Урбанизам и просторно планирање", урађену 
под менторством проф. др Наде Лазаревић Бајец, је одбранила маја 2009. године, на 
Архитектонском факултету у Београду под насловом"Примена методологије Unified Process-a у 
урбанистичком планирању" – укупно 237 страна, 57 слика и 2 табеле, пред комисијом у саставу: 
проф. др Нада Лазаревић Бајец (ментор), проф. др Зоран Никезић и проф. др Драгана Бечејски 
– Вујаклија, и тиме стекла звање Доктора техничких наука из области архитектуре и урбанизма. 
 
2.2. Рад у настави 
 
Након избора у наставничко звање (од децембра 2009.) 
 
Др Марија Маруна је од избора у наставничко звање доцента веома активно ангажована у 
оквиру свих сегмената наставе. Обавезних и изборних, на основним, мастер, специјалистичким 
и докторским студијама на Архитектонском факултету Универзитета у Београду. 
 
На основним академским студијама је до школске 2013/14. године, заједно са проф. др Надом 
Лазаревић Бајец, руководила предметом "Урбана структура"  - обавезним предметом на другој 
години основних студија, а од школске 2013/14. године самостално руководи овим предметом. 
Школске 2009/10.године, као руководилац студија,  учествује у реализацији Студио пројекта -  
Урбанизам у петом семестру треће године академских студија, са темом "Урбани дизајн и 
културна разноликост". Школске 2010/11. и 2011/12.године, учествује као руководилац у 
реализацији наставе на предмету Студио пројекат – Синтеза (студио у оквиру којег се раде 
завршни радови на основним студијама архитектуре), са темом "Урбани дизајн у функцији 
културно одрживих решења". Теме рађене у оквиру студио пројеката су произашле из 
монографије "Стратешки урбани дизајн и културна разноликост" (2009) писане у коауторству са 
проф. др Надом Лазаревић Бајец.     
 
Од школске 2010/11. године, уводи нов изборни предмет "Урбанизам Београда" на трећој 
години основних академских студија. Предмет се бави посебним аспектима производње 
простора са циљем разумевања логике градитељских активности. Методолошки је конципиран 
тако да се, кроз низ истраживачких корака, у оквиру којих се обрађује по један аспект 
производње простора, постепено гради разумевање сложеног процеса развоја града. 
Целовитост примењене методологије и актуелност материје, потврђене кроз изванредне 
резултате студенског рада, др Марија Маруна публикује у практикуму под називом "Урбанизам 
Београда: приручник за истраживање процеса производње простора" 2013. године. За овај 
практикум добија другу награду на 22. Салону урбанизма у Нишу. 
 
На мастер академским студијама "Архитектура" је до школске 2013/ 14. године , заједно са 
проф. др Надом Лазаревић Бајец, руководила обавезним предметом на првој години мастер 
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академских студија архитектуре "Историја и теорија урбанизма", а од школске 2013/14. године 
самостално руководи овим предметом.  
 
На мастер академским студијама "Интегрални урбанизам" самостално руководи предметима: 
"Методе и технике истраживања", "Теорија планирања", студијом "Интегрална анализа 
територије" и учествује као ментор у изради завршних мастер радова. 
 
На специјалистичким студијама "Урбана обнова: градови у новом миленијуму", у организацији 
Департмана за урбанизам, од школске 2008/2009. године до данас, учествује са 12 сати наставе 
у реализацији предмета "Интегрално планирање градова", којим руководи проф. др Нада 
Лазаревић Бајец. 
 
На докторским студијама од школске 2011/2012. године, учествује са 4 сата наставе у 
реализацији предмета на првој години студија "Методологија научног истраживања у 
урбанистичком планирању", којим руководи проф. др Нада Лазаревић Бајец. 
 
Од избора у наставничко звање доцента др Марија Маруна је била ментор на завршним 
радовима на свим нивоима студија. 
 
Докторске дисертације, ментор: 
1. "Улога урбанистичког планирања у процесу регенерације браунфилд локација", Ана Перић, 

дипл. инж.арх. (асистент Архитектонског факултета Универзитета у Београду). Дисертација 
је одбрањена на Архитектонском факултету Универзитета у Београду априла 2012. године. 

 
Специјалистички радови, ментор: 
1. "Анализа дистрикта кулуре и идентификација применљивих модела за Србију", Ненад 

Михајловић, дипл.прост.планер. Специјалистички рад је одбрањен на Архитектонском 
факултету Универзитета у Београду јула 2012. године. 

2. "Развојни концепти подручја савског амфитеатра: преиспитиванје стратешких смерница", 
Момчило Реновица, дипл.прост.планер. Специјалистички рад је одбрањен на 
Архитектонском факултету Универзитета у Београду новембра 2012. године. 

3. "Утицај планских докумената града Ниша на квалитет становања", Александра Конески, 
дипл. инж арх. Специјалистички рад је одбрањен на Архитектонском факултету 
Универзитета у Београду октобра 2011. године. 

4. "Дечија игралишта у Београду: могућност уређења процедуре за добијање креативнијих 
решења", Биљана Јаначковић, дипл.инж.пејз.арх. Специјалистички рад је одбрањен на 
Архитектонском факултету Универзитета у Београду новембра 2011. године. 

 
Завршни радови мастер академских студија Интегрални урбанизам, ментор: 
1. "Стратегија интегралног урбаног развоја централне зоне Крагујевца – Измештање градске 
тржнице на нову локацију у оквиру комплекса касарне Радомир Путник", Сара Милићевић. 
Мастер рад одбрањен на Архитектонском факултету Универзитета у Београду 14. јула 
2014.године. 
2. "Стратегија интегралног урбаног развоја централне зоне Крагујевца – Унапређење просторне 
повезаности тежишних подручја, Крагујевац – Галерија на отвореном", Марија Пецић. Мастер 
рад одбрањен на Архитектонском факултету Универзитета у Београду 14. јула 2014.године. 
3. "Стратегија интегралног урбаног развоја централне зоне Крагујевца – Уметничка стаза до 
спомен парка Шумарице", Станислава Урошевић. Мастер рад одбрањен на Архитектонском 
факултету Универзитета у Београду 14. јула 2014.године. 
4. "Стратегија интегралног урбаног развоја централне зоне Крагујевца – Маркетинг 
приоритетних локација и потенцијалног грађевинског земљишта", Катарина Пенонић. Мастер 
рад одбрањен на Архитектонском факултету Универзитета у Београду 14. јула 2014.године. 
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Завршни радови основних академских студија, ментор: 
1. "Рибарско насеље Текија - Урбани дизајн и културна разноликост", Студио пројекат - 

Синтеза (17 студената). Мастер радови су одбрањени на Архитектонском факултету 
Универзитета у Београду јула 2011.године. 

2. "Урбани дизајн у функцији културно одрживих решења", Schindler Award 2012, Access for all 
– Bern, Студио пројекат - Синтеза (14 студената). Мастер радови су одбрањени на 
Архитектонском факултету Универзитета у Београду јула 2012.године. 

 
Од избора у наставничко звање доцента др Марија Маруна је била члан комисија током 
пријаве, израде и одбране завршних радова на свим нивоима студија. 
 
Докторске дисертације, чланство у међународним комисијама: 
1. "Cordoba and the Guadalquivir: permanency and flow.Four visions about city and river, going 

over the time", Fernando Osuna Pérez. Докторска дисертација је одбрањења на Универзитету 
у Гранади новембра 2013. године. 

 
Докторске дисертације, чланство у комисијама: 
1. "Стандарди за пројектовање стамбене архитектуре и теорија биополитике", Моника 

Јовановић, маст.инж.арх. Тема је одобрена од стране Универзитета уметности у Београду 
2014.године. 

2. "Улога генералног урбанистичког плана у управљању локалним развојем у Србији", 
Данијела Милојкић, маст.инж.арх. Тема је одобрена од стране Универзитета у Београду 
2013.године. 

3. "Урбанистичко планирање Новог Сада од социјалистичке идеологије до тржишне логике 
постсоцијализма", мр Вања Вукадиновић Ђурић, дипл.инж.арх. Тема је одобрена од стране 
Универзитета у Београду 2014.године. 

4. "Улога модела неодређености у пројектовању одрживог социјалног становања", Душан 
Стојановић, дипл.инж.арх. Тема је одобрена од стране Универзитета у Београду 
2014.године. 

5. "Дефинисање методологије интегралног адаптивног управљања процесом урбане 
стагнације на примеру града Приједора", Тијана Вујичић, дипл.инж.арх. Тема је одобрена 
од стране Универзитета у Београду 2014.године. 

6. "Концепт отвореног стваралачког процеса у архитектонској пракси", Алекса Бијеловић, 
дипл.инж.арх. Тема је одобрена од стране Универзитета у Београду 2014.године. 
 

Специјалистички радови, чланство у комисијама: 
1. "Легализација бесправно подигнутих објеката на општини Звездара: преиспитивање 

могућности трансформације урбаних целина", Наташа Ивановић, дипл.инж.арх. 
Специјалистички рад је одбрањен на Архитектонском факултету Универзитета у Београду 
2011. године. 

2. "Напуштени железнички коридори у функцији урбаног развоја, студија случаја – пруга око 
Београдске тврђаве", Милица Димитријевић, дипл.инж.арх. Специјалистички рад је 
одбрањен на Архитектонском факултету Универзитета у Београду 2011. године. 

3. "Интегрални приступ обнови великих послератних стамбених насеља у Европи: европски 
пројекат и поуке за Србију", Гордана Потежица, дипл.инж.арх. Специјалистички рад је 
одбрањен на Архитектонском факултету Универзитета у Београду 2011. године. 

4. "Анализа програма за социјално становање у Београду у периоду од 2000-2009.године", 
Јелена Николић, дипл.инж.арх.ентеријера. Специјалистички рад је одбрањен на 
Архитектонском факултету Универзитета у Београду 2011. године. 
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5. "Мега догађаји као покретачи ревитализације дунавског амфитеатра у функцији урбане 
обнове", Наташа Митровић, дипл.инж.арх. Специјалистички рад је одбрањен на 
Архитектонском факултету Универзитета у Београду 2011. године. 

 
У оцени и одбрани завршних радова мастер академских студија Архитектура, др Марија 
Маруна је учествовала у комисијама код доц. мр Ивана Куцине, доц. мр Александра 
Виденовића, доц. др Гордане Милошевић Јевтић, проф. Борислава Петровића. 
 
На основним студијама по старом наставном плану др Марија Маруна је била члан преко 30 
комисија за одбрану дипломских радова. 
 
 
До избора у наставничко звање (од 1996. до 2009.) 
 
Др Марија Маруна је била, као сарадник у настави (1996-1996), асистент приправник (1998-
2004) и асистент (2004-2009), ангажована на бројним пословима организације, припреме и 
спровођења наставе на предметима Катедре за урбанистичко и просторно планирање и 
урбанистичко пројектовање, касније Департмана за урбанизам, постепено се припремајући за 
наставничко звање. 
 
1996-98. сарадник у настави (у ангажману тржишта рад) на Катедри за урбанизам и просторно 
планирање на предметима Урбана структура и зонирање код проф. др Наде Лазаревић Бајец, 
Урбане функције код проф. др Петра Бадовинца и предметима усмерењу "Урбанистичко и 
просторно планирање" -  Урбана операциона истраживања код проф. др Миодрага Ралевића, 
Просторни развој насеља код проф. др Милице Бајић Брковић. 
 
1998-2004. асистен приправник у настави на Катедри за урбанизам и просторно планирање на 
предметима Урбана структура и зонирање код проф. др Наде Лазаревић Бајец, Урбане 
функције код проф. др Петра Бадовинца, Урбанистичко и просторно планирање код проф. др 
Милице Бајић Брковић, Урбана средина и урбанизација код проф. др Зорана Никезића, 
Урбанистичка техника и композиција код проф. мр Димитрија Младеновића, и на усмерењу 
"Урбанистичко и просторно планирање" -  на предмету Теорија планирања код проф. др Наде 
Лазаревић Бајец. 
 
2004- 2009. асистент у основној настави на Катедри за урбанизам и просторно планирање на 
предметима Урбана структура код проф. др Наде Лазаревић Бајец, Студио пројекат – 
Урбанизам под руководством проф. мр Рајка Корице, Увод у урбанистичко планирање код 
проф. др Милице Бајић Брковић, Грађена средина код проф. др Зорана Никезића. У настави 
мастер студија на усмерењу Урбанизам на предметима Историја и теорија урбанизма, Студио 
пројекат - Стратешко планирање, Методи и технике урбанистичког планирања код проф. др 
Наде Лазаревић Бајец. На специјалистичким студијама на предмету Интегрално планирање 
градова код проф. др Наде Лазаревић Бајец. 
 
2.3. Учешће у научно-истраживачким пројектима 

 
Након избора у наставничко звање (од децембра 2009.) 
 
Након избора у наставничко звање доцента (од 2011.) др Марија Маруна учествује у неколико 
међународних и националних научно-истраживачких пројеката: 
 
1. "The European Mayors – Political Leaders in European Cities, second round. Collaborative local 

government research network coordinated by the University of Florence. 2014 – 2015. 
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2. "Истраживање климатских промена на животну средину: праћење утицаја, адаптација и 
ублажавање". Финансиран од стране Министарства за просвету и науку Републике Србије у 
оквиру програма Интегрисаних и интердисциплинарних истраживања. 2011- 2014. 
Руководилац подпројекта: проф. др Владан Ђокић, Архитектонски факултет Универзитета у 
Београду. 

 
До избора у наставничко звање (од 1996. до 2009.) 
 
До избора у наставничко звање др Марија Марија је активно учествовала у више националних 
научно – истраживачких пројеката, у својству истраживача и у оквиру техничког уредништва: 
 
1. "Менаџмент урбане обнове и регенерације регија (покрајина, округа, општина, ....) Србије". 

Финансиран од стране Министарства за просвету и науку Републике Србије у оквиру 
програма Интегрисаних и интердисциплинарних истраживања. 2005 - 2007. Руководилац 
пројекта: проф. др Миодраг Ралевић, Архитектонски факултет Универзитета у Београду. 

2. "Редефиниција и унапређење методско – моделске основе планирања, пројектовања и 
грађења на принципима одрживог развоја градова, насеља и региона Србије". Финансиран 
од стране Министарства за просвету и науку Републике Србије у оквиру програма 
Интегрисаних и интердисциплинарних истраживања. 2002 - 2005. Руководилац пројекта: 
проф. др Миодраг Ралевић, Архитектонски факултет Универзитета у Београду. 

3. "Регионализација простора Србије – Стратешки пут укључења у европске интеграционе 
процесе". Финансиран од стране Министарства за просвету и науку Републике Србије у 
оквиру програма Интегрисаних и интердисциплинарних истраживања. 2003 - 2004. 
Руководилац пројекта: проф. др Миодраг Ралевић, Архитектонски факултет Универзитета у 
Београду. 

4. "Стратегија урбанизације у условима неизвесности" (у оквиру техничког уредништва). 
Финансиран од стране Министарства за просвету и науку Републике Србије у оквиру 
програма Интегрисаних и интердисциплинарних истраживања. 1996 - 1998. Руководилац 
пројекта: проф. др Миодраг Ралевић, Архитектонски факултет Универзитета у Београду. 

5. "Унапређење и развој становања" (у оквиру техничког уредништва). Финансиран од стране 
Министарства за просвету и науку Републике Србије у оквиру програма Интегрисаних и 
интердисциплинарних истраживања. 1996 - 1998. Руководилац пројекта: проф. др Миодраг 
Ралевић, Архитектонски факултет Универзитета у Београду. 

 
2.4. Ваннаставне активности на Архитектонском факултету Универзитета у Београду 
 
Током свог досадашњег рада на Архитектонском факултету Универзитета у Београду, др Марија 
Маруна је као сарадник, а потом и као наставник, учествовала у многобројним 
ваннактивностима којима је показала вољу и умешност у пословима који превазилазе оквире 
обавезне наставе и рада департмана, а тичу се подизања угледа школе као целине. 
 
Као ментор је учествовала у промоцији студентских радова на многобројиним изложбама, 
конкурсима и радионицама. Учествовала је на излагању студентских радова на: VI научно 
стручној конференцији "Заштита природних ресурса кроз заштиту животне средине у урбаним 
системима" (2014), "32 Салону архитектуре у Београду" (2010) и "15 Салону урбанизма у Нишу" 
(2006); учешћу студената на међународним и националним студентским конкурсима: "Schindler 
Award 2012 - Access for all" (2012), 12th IFHP "Restructuring an urban or rural space to enhance 
identity" (2005), АУПА – Панчево (2003, 1997, 1996), "Врело воде – отворена сцена живота - 
Сокобања" (1998); учешћу студената на међународним студентским радионицама:  "BELGRADE 
SCAPES LAB" – Belgrade, International Summer School ADA "Design e Ambiente" – Sardinia, "Artistic 
Heritage and Environmental Values within Urban Development", Florence. 
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У склопу школских активности, др Марија Маруна је била члан Комисије за акредитацију 
Високошколске установе и студијских програма Архитектонског факултета (2013), руководилац 
процеса акредитације студијског програма мастер академских студија "Интегрални урбанизам" 
(2012), члан Комисије за акредитацију дипломских академских студија "Архитектура" 
Архитектонског факултета (2008), секретар специјалистичких студија Урбана обнова – градови у 
новом миленијуму (2007-2012), секретар Катедре за урбанизам и просторно планирање (1001-
2004). Од октобра 2013 године до данас, члан је Већа докторских студија Архитектонског 
факултета Универзитета у Београду. 
 
Изузетно активан ангажман др Марија Маруна је остварила у успостављању новог мастер 
студијског програма "Интегрални урбанизам" на Архитектонском факултету Универзитета у 
Београду. Нов студијски програм, у организацији Департмана за урбанизам, је успостављен као 
одговор на потребе транзиционог друштва за уређењем области производње простора и у 
складу са тим потребе за развојем одговарајућег образовног профила који до сада у Србији 
није постојао. Студијски програм је отворен за студенте сродних факултета. Др Марија Маруна 
је руководилац мастер академских студија "Интегрални урбанизам" од 2011. године до данас. 
 
Велики допринос умрежавању Архитектонског факултета Универзитета у Београду са другим 
висообразованим установама и научним институцијама у земљи и иностранству, др Марија 
Маруна је остварила кроз успостављање сарадње са страним факултетима, међународним 
организацијама и националним организацијама и удружењима, чији је активан координатор: 
 
1. Споразум о сарадњи - Универзитет у Београду и Универзитет у Сасарију, Италија (2013 – 

2018) 
2. Споразум о сарадњи - Универзитет у Београду и Универзитет у Сасарију, Италија (2008 – 

2013) 
3. Меморандум о разумевању - Архитектонски факултет Универзитета у Београду и Пројекат 

ГИЗ-а "Унапређење управљања земљиштем на нивоу локалних самоуправа у Србији" (2013) 
4. Писмо о намерама – Архитектонски факултет Универзитета у Београду и Друштво урбаниста 

Београда 
5. Писмо о намерама - Архитектонски факултет Универзитета у Београду и Стална 

конференција градова и општина – Савез градова и општина у Србији. 
 

2.5. Активности за унапређење педагошког рада 
 
У свом досадашњем раду др Марија Маруна је посебну пажњу посветила активностима 
везаним за развој и унапређење свог педагошког рада, као и за компоновање академских 
курикулума у складу са савременим захтевима научне дисциплине којом се бави и методика 
наставе.  
 
У циљу усавршавања наставничких компетенција др Марија Маруна је 2014. године завршила 
обуку "Основе наставничких компетенција и академских вештина универзитетских наставника" 
пројекта РАКУН (Развој академских компетенција универзитетских наставника) у организацији 
Центра за континуирану едукацију Универзитета у Београду. 
 
Од 2013. године, у сарадњи са Пројектом ГИЗ-а "Унапређење управљања земљиштем на нивоу 
локалних самоуправа у Србији", у оквиру којег се развијају нови инструменти управљања 
земљиштем на нивоу локалних самоуправа у Србији, учествује у дисеминацији резултата у 
студијске програме на Архитектонском факултету Универзитета у Београду. У оквиру истог 
пројекта, учествовала је као представник Архитектонског факултета на "Студијском путовању: 
Интегрални урбани развој" у Берлину и Хамбургу (октобар 2013) у организацији GIZ-AMBERO 
ICON групе. 
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До избора у наставничко звање др Марија Маруна је похађала неколико стручних семинара и 
стручних курсева у организацији UN-HABITAT SIRP (Програм становања и трајна интеграција 
избеглица):  
 
1. Стручни семинар: "ПЛАНИРАЊЕ ЛОКАЛНЕ ОДРЖИВЕ ЗАЈЕДНИЦЕ: КОНЦЕПТУАЛНИ ОКВИР И 

ОПЕРАТИВНЕ ТЕХНИКЕ", 14-15. септембар 2005, 
2. Стручни семинар: ИНТЕГРАЛНИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ. ИНСТРУМЕНТ ЗА УПРАВЉАЊЕ 

ТЕРИТОРИЈОМ, 1. јуни 2006, 
3. Стручни курс: "PARTICIPATORY PRACTICES IN PLANNING AND DECISION MAKING PROCESS 

TRAINING OF FACILITATORS", 29 октобар – 4.новембар 2005, 
4. CONFLICT MANAGEMENT BASIC SKILLS, COMMUNICATION AND NEGOTIATION,  TRAINING OF 

TRAINERS PROGRAM, 25 септембар – 1.октобар 2005. 
 
У оквиру ТЕМПУС пројекта Архитектонског факултета Универзитета у Београду, уз сарадњу  
Berlage Institute, Rotterdam  учествовала је у радионици "Престоница Београд" јуна 2006. 
године у Ротердаму.  
 
2006.године учествује у ТЕМПУС пројекту - Престоница Београд, Архитектонски факултет, 
Београд и Berlage Institute, Rotterdam и радионици организованој у оквиру пројекта у 
Ротердаму од   9-26 јуна 2006.године. 
 
 
2.6.  Друштвене активности релевантне за развој професије и активности подршке и 

унапређења професије 
 
Др Марија Маруна је својим досадашњим радом дала значајан допринос унапређењу 
професије, као и промовисању друштвених вредности кроз разгранату мрежу активности: 
предавање по позиву, модерирање трибина, партиципирање у националним струковним 
организацијама, писање рецензија за водеће научне  и стручне публикације и радове, стручне 
редакције публикација из области урбанизма. 
 
Развој професионалне заједнице: 
- Предавање по позиву: "What is wrong with planning system in Serbia?" Panel Discussions: 

General introduction to Belgrade development, INURA 2014 Belgrade – Between Big Ideas and 
Life's Realities, 23.06.2014. 

- Предавање по позиву: "Integrated urbanism - New master program of academic studies", 
Roundtable with colleagues from Association of Bay Area Governments (ABAG) USA, Завод за 
урбанизам Београда, 16.06.2014. 

- Предавање по позиву: "Big projects within the framework of Post-socialist transition: Values vs. 
Interests", BELGRADE.SCAPES.LAB Conference "Big Projects", 06.04.2014. 

- Предавање по позиву: "Урбанизам и политике развоја: Да ли је урбанизам у Србији на 
прекретници?", ЦЕП - Разговори средом, уредник Вук Ђуровић, 25.09.2013. 

- Модерирање трибина: "Савремена архитектонска пракса: Институционални оквир и 
правила грађења", Инжењерска комора Србије – регионални одбор подсекције 
дипломираних инжењера архитектуре, Београд, 25.06.2014. 

- Партиципирање у националним струковним организацијама: члан Друштва урбаниста 
Београда од 2005 до данас, а од 2013. године члан председништва Друштва урбаниста 
Београда.  
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До избора у наставничко звање, од 1997-2002. др Марија Маруна је била члан уредништва 
часописа за архитектуру и урбанизам ДАНС, Удружења архитеката Новог Сада. Била је члан 
Комисије за конкурсе Удружења урбаниста Србије од 1996-2000. 
 
Рецензије научних и стручних публикација и радова 
- Рецензент за међународни научни часопис: Environment and Planning B: Planning and Design, 

Pion, Ltd., London, England (SSCI) – 2013 
- Рецензент за међународни научни часопис: Technical Gazette, Technical faculties of the Josip 

Strossmayer, University of Osijek, Croatia (SCIE) – 2013 
- Рецензент за међународни научни часопис: City, Territory and Architecture, Springer Open 

Journal - 2014 
- Рецензент за национални научни часопис: Economic Analysis, Институт економских наука у 

Београду (M 52) – 2013 
- Рецензент стручне публикације: Чолић, Р., Мојовић, Ђ., Петковић, М., Чолић, Н., Раковић, А. 

(2013). Водич за партиципацију у планирању урбаног развоја. Београд: GIZ/ AMBERO-ICON 
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3.0. ОБЈАВЉЕНИ РАДОВИ 
 

3.1. Научне публикације 
 

3.1.1. Радови у истакнутим међународним часописима (М 22, М 23) 
 

Последњих 5 година – после избора у звање доцента 
1. Lazarevic Bajec, N., Maruna, M. (2013). Planned and Autonomous Actions: Belgrade Waterfront 

Adaptation to Climate Change. Environmental Engineering and Management Journal, 
(прихваћен за публиковање); ISSN 1582-9596; часопис се налази на званичној Thomson 
Reuters Science Citation Index Expanded List - SCIE 

2. Perić, А. & Maruna, М. (2012). Predstavnici društvene akcije u procesu regeneracije priobalja – 
slučaj braunfild lokacije "Luka Beograd". Sociologija i prostor, Vol  50 No.1 (192), (str.61-88); ISSN 
1846-5226; часопис се налази на званичној Thomson Reuters Social Science Citation Index 
List – SSCI 

 
3.1.2. Радови у међународним часописима  
 
Последњих 5 година – после избора у звање доцента 
1. Maruna, M. & Milojkic, D. (2014). New vs. traditional institutional order in educational 

institutions: the case of establishing the first urbanism study programme in Serbia. Educational 
Alternatives, Vol 12, (стр. 8-19) 

2. Perić, А. & Maruna, М. (2012). Brownfield redevelopment vs. greenfield investment: Is Serbia on 
the Way to Integrated land management? Journal of Urban Regeneration and Renewal, 6 (1), 
(стр. 79-90); ISSN 1752-9638; часопис се налази на званичној Scopus List 

 
3.1.3. Радови у водећим научним часописима националног значаја (М 51) 
 
Последњих 5 година – после избора у звање доцента 
1. Maruna, M., Maruna, V. (2013). Plan Development Process as a Methodology for Contemporary 

Urban Planning. Journal of Applied Engineering Science, Vol 11.No.2, str.63-74.; ISSN 1451-4117 
2. Маруна, М. (2012). Регионалне стратегије прилагођавања климатским променама: 

смернице за урбанистичко планирање у Србији. Архитектура и урбанизам, бр.36, стр.50-
56. ; ISSN 0354-6055 

 
3.1.4. Радови у научним часописима националног значаја (М 53) 
 
Последњих 5 година – после избора у звање доцента 
1. Маруна, М. (2012). Изазови развоја професије урбаниста у Србији. Локална самоуправа, 56, 

стр.6; ISSN 2217-6985 
 
До избора у звање доцента 
1. Маруна, М. (2008). Концептуална основа за изградњу планског развојног процеса. INFO M, 

26, стр.8-16; ISSN 1451-4397 
 
3.1.5. Научна монографија националног значаја (М 42) 
 
До избора у звање доцента 
1. Лазаревић Бајец, Н., Маруна, М. (2009). Стратешки урбани дизајн и културна 

разноликост.  Београд: Архитектонски факултет; укупно стр. 140; рец: проф. др Зоран 
Никезић, проф мр Петар Арсић; ISBN 978-86-7924-026-2 
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3.1.6. Практикум 
 
Последњих 5 година – после избора у звање доцента 
1. Маруна, М. (2013). Урбанизам Београда: приручник за истраживање процеса производње 

простора. Београд: Архитектонски факултет; ISBN 978-86-7924-099-6 
 
3.1.7. Поглавља у научним монографијама међународног значаја (М 14) 
 
До избора у звање доцента 
1. Maruna, M. (2006). Multiculture – A Frame for Creating a New Identity. In Milić,V. & Djokić, V. 

(Eds). Belgrade the Capital. Belgrade, Rotterdam, Aachen: Faculty of Architecture University of 
Belgrade, Berlage Insistute, Fakultat fur Architektur der RWTH Aachen, 262-285.; укупно стр. 
397; рец: проф. др Зоран Никезић, проф. др Милан Ракочевић; ISBN  86-80095-84-2 
 

3.1.8. Поглавља у научним монографијама националног значаја (М 45) 
 

Последњих 5 година – после избора у звање доцента 
1. Милојкић, Д., Маруна, М. (2013). Иновативне мере регулисања ефеката климатских 

промена у урбанистичком планирању. У Ђокић, В., Лазовић, З. (ур.). Утицај климатских 
промена на планирање и пројектовање III: Креирање стратегија и образаца (стр.56-75). 
Београд: Архитектонски факултет; укупно  стр.218; рец: проф. Михаило Тимотијевић, др 
Добривоје Тошковић ISBN 978-86-7924-118-4 

2. Маруна, М., Михајлов, В., Милојкић, Д. (2013). Урбани дизајн у функцији културно 
одрживих решења. У Лаловић,К. и Радосављевић У. (ур.). Савремени приступи урбаном 
дизајну за одрживи туризам Србије (стр.159-193). Београд: Архитектонски факултет; укупно 
стр. 323; рец: проф. др Ева Ваништа Лазаревић, проф др Александра Ђукић, проф. др Бојан 
Зечевић; ISBN 978-86-7924-064-4 

3. Маруна, М. (2011). Могућности прилагођавања методологије урбанистичког планирања 
климатским променама применом концепта процеса развоја плана: спецификација 
основних елемената. У Ђокић, В., Лазовић, З. (ур.). Утицај климатских промена на 
планирање  и пројектовање (стр. 47-56). Београд: Архитектонски факултет; укупно стр. 230; 
рец: проф. др Владимир Мако, др Добривоје Тошковић; ISBN 978-86-7924-065-1 

 
До избора у звање доцента 
1. Маруна, М  (2004). Основе структуралне методе – на примеру просторних образаца града. У 

Куртовић-Фолић, Н. (ур.)  Принципи одрживог развоја – проблеми редефинисања и 
методологија унапређења (стр. 35-47). Београд: Архитектонски факултет; укупно стр. 271; 
рец: проф. др Бранислав Миленковић, проф др Владимир Мако; ISBN 86-80095-77-X 

2. Маруна, М. (2004). Могућности трансформације урбане матрице Крагујевца – на 
принципима развоја традиционалних образаца града. У Ралевић, М. (ур.) Крагујевац – 
средиште шумадијске регије (стр. 103-129). Београд: Архитектонски факултет; укупно стр. 
291; рец: мр Верољуб Трифуновић,  проф др Гаврило Михаљевић; ISBN 86-80095-61-3 

3. Маруна, М. (2002). Традиционални обрасци урбане матрице Новог Сада. У Куртовић-Фолић, 
Н. (ур.) Преиспитивање појма "Одрживи развој" у планирању, пројектовању и грађењу 
(стр. 111-129). Београд: Архитектонски факултет; укупно стр. 301; рец: проф. др Бранислав 
Миленковић; ISBN 86-80095-63-X 

4. Ралевић, М., Маруна, М. (2001). Контекстура урбаног склопа. У Куртовић Фолић,Н. и 
Ралевић, М. (ур.) Становање ка III миленијуму (стр. 93-113). Београд: Архитектонски 
факултет; укупно стр. 315; рец: проф. др Бранислав Миленковић, проф др Јелена Божић; 
ISBN 86-80095-44-3 

5. Ралевић, М., Поповић, Б., Маруна, М. (1999). Матрица управљачке функције развоја. У 
Бадовинац, П., Лазаревић Бајец, Н., Ралевић, М. (ур.) Реализација урбанистичких планова 

12 
 



(стр.59-94). Београд: Архитектонски факултет; укупно стр. 237; рец: проф. др Владимир 
Бјеликов, проф др Бранислав Миленковић; ISBN 86-80095-34-6 

6. Ралевић, М.,  Маруна, М.(1998). Маркетиншко моделовање урбаног склопа становања. У 
Илић, Д. (ур.) Становање 2 - Станови и зграде за тржиште (стр. 129-139). Ниш: 
Грађевинско-архитектонски факултет; укупно стр. 231; рец: проф. Дарко Марушић, проф др 
Зоран Радовић; ISBN 86-80295-40-X 

7. Ралевић, М., Суђић, М., Маруна, М. (1996). Моделска визуелизација маркетинг система 
становања. У Ралевић, М. и Куртовић-Фолић, Н. (ур.) Унапређење и развој становања (стр. 
297-357). Београд: Архитектонски факултет; укупно стр. 575; рец: проф. др Бранислав 
Миленковић, проф др Ранко трбојевић, проф. др Душан Илић; ISBN 86-80095-26-5 

 
3.1.9. Радови у зборницима са међународних скупова објављени у целини (М 33) 
 
Последњих 5 година – после избора у звање доцента 
1. Milojkic D. & Maruna, M. (2014). Saving Urban Planning from Another Utopian Model. 

Proceedings of the 1.st International Academic Conference: Places and Technologies 2014. 
Belgrade, Serbia, 3-4. April; ISBN 978-86-7924-114-6 

2. Јеврић, М., Маруна, М.& Попконстантиновић, Б. (2014). Фракталност грађене средине као 
критеријум управљања простором. Зборник радова 5. Интернационалног научног скупа 
"Грађевинарство – наука и пракса", ГНП 2014. Жабљак, Црна Гора, 17-22. Фебруар 

3. Maruna, M. (2013). Climate Change Adaptation Strategies: Urban Planning in Post-Socialist 
Transition Countries in Between Values and Interests. Proceedings of 2nd International Scientific 
Conference RESPAG, Belgrade, Serbia, 22-25 May; ISBN 987-86-80329-76-5 

 
До избора у звање доцента 
1. Maruna, М. & Maruna, V. (2009). Toward Planning Development Process: Workflows in Urban 

Planning Meta-Model.  Proceedings of The 11th International Symposium on CUPUM 09 
(Computers in Urban Planning and Urban Management), University of Hong Kong, 16-18 Jun; 
ISBN 987-962-7589-0 

2. Maruna, V. & Maruna, M. (2007). Preliminary OO Specification of Planning Artifacts, Urban 
Planning Meta-Model. Proceedings of The 10th International Symposium on CUPUM 07 
(Computers in Urban Planning and Urban Management), University Sao Karlos, Sao Paolo, 
Iguassu Falls, Brazil, 11-13 July; ISBN 978-85-85205-77-5 

3. Maruna, V. & Maruna, M. (2005). Prospective Enhancement of Urban Planning Methodology 
Based on OO Modeling and Rational Unified Process. Proceedings of The 10th International 
Symposium on CORP 2005& GEOMULTIMEDIA 05 (Information and communication technologies 
in urban and spatial planning and impact of ICT on physical space), TU Wien and 
Multumediaplan.at, Wien, 22-25, February; ISBN 3-901673-13-X 

4. Maruna, M. & Maruna, V. (2005). Elements of Urban Planning Methodology Based on Rational 
Unified Process. Proceedings of The 9th International Symposium on CUPUM 05 (Computers in 
Urban Planning and Urban Management), University College London, 29 June-01 July; ISBN 0-
9550581-0-4 

5. Maruna, M. & Maruna, V. (2004). IT Modeling Experience in Urban and Regional Development. 
Proceedings of The 9th International Symposium on CORP 2004& GEOMULTIMEDIA 04 
(Information and communication technologies in urban and spatial planning and impact of ICT on 
physical space), TU Wien and Multumediaplan.at, Wien, 25-27, February; ISBN 3-901673-11-2 

 
3.1.10. Радови у зборницима са међународних скупова објављени у изводу (М 34) 
 
Последњих 5 година – после избора у звање доцента 
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1. Lazarevic Bajec, N. , Maruna, M.  (2011). Changing Landscapes – Balancing Actions:  Belgrade 
Water Front Adaptation to Climate Change.  Proceedings of EFLA Regional Congress of Lanscape 
Architecture, Tallinn, Estonia, 02-04, November 

 
До избора у звање доцента 
1. Lazarevic Bajec, N. & Maruna, M. (2008). Culture-Based Strategic Urban Design. Proceedings of 

The SUPS10, Sharjah Urban Planning Symposium (Capital Cities, Wicked Problems: Best Practices 
in Planning and Policy Response Mechanism) American University of Sharjah, Sharjah, 23-25 
November 

2. Lazarevic Bajec, N. & Maruna, M. (2006) From project to Plan: Mixing of life styles – lessons for 
urban planning (The role of Chinese community in New Belgrade). Proceedings of The 1st biennial 
conference of Fudan University International Urban Forum FUIUF (Urbanization China: culture, 
identity and spatial transformation),Fudan University, Shanghai, 3-5 November 

 
3.1.11. Ауторизована дискусија са међународног скупа (М 35) 
 
Последњих 5 година – после избора у звање доцента 
1. Maruna, M. (2014). Education of urban planners in circumstances of post-socialist transition. 

Presented to the Round table of International Doctoral College at the Faculty of Architecture, 
University of Belgrade, Belgrade, 19. Jun 

 
До избора у звање доцента 
1. Маруна, М. (2008). Local Strategic Planning: New Programme in Planning Education. A Paper 

Presented to the Regional Conference on Shifting Planning Culture in SEE: Development of 
Strategic Approaches in Urban Planning, SS Cyril and Methodius University, Skopje, University of 
Architecture and Geodesy, Sofia, Austrian Science and Research Liason Offices (ASOs) Ljubljana 
and Sofia, Ohrid, 18-20 April 

2. Лазаревић Бајец, Н. &  Маруна, М. (2007). Urban Sprawl Challenges in  Serbia – Urgent Need 
for Research. A Paper Presented to the Regional Conference on Academic Cooperation for 
Sustainable Urban and Housing Development in SEE,  Stability Pact for South Eastern Europe, 
University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy, Sofia, 25-26 May 

3. Лазаревић Бајец, Н. &  Маруна, М. (2006). The Delay in Defining Serbian Housing Strategy and 
Policy: The Lack of Policy Relevant Research. A Paper Presented to the Regional Conference on 
Academic Cooperation for Sustainable Urban and Housing Development in SEE,  Stability Pact for 
South Eastern Europe, University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy, Sofia, 24-25 
March 

 
3.1.12. Уређивање научне монографије националног значаја (М 49) 
 
Последњих 5 година – после избора у звање доцента 
1. Ramirez,L. & Kebede, G. (ур.) (Уредник за српско издање Маруна М.) (2010). Стратешко 

планирање локалног развоја: студије случаја малих и средњих европских градова. 
Београд: УН-Хабитат СИРП Београд; ISBN 978-86-87415-08-9 

 
3.1.13. Предавање по позиву са скупа националног значаја штампано у целини (М 61) 
 
Последњих 5 година – после избора у звање доцента 
1. Маруна, М. & Лазаревић Бајец, Н. (2010). Едукација урбаног дизајна за 21.век: 

укључивање културе у нову професионалну праксу. Зборник радова 5. Регионалне 
конференције о интегративној заштити – Нови концепти заштите и обнове 
урбаних цјелина – интегративна конзервација и одрживи развој, Републички завод за 
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заштиту културно-историјског и природног наслеђа Републике Српске, Бања Лука, 
Република Српска, БиХ, 25-26.новембар; ISBN 978-99955-640-4-9 

 
3.1.14. Радови у зборницима са националних скупова објављени у целини (М 63) 
 
Последњих 5 година – после избора у звање доцента 
1. Mихајлов, В. & Маруна, М. (2014) Иновативни приступи у едукацији архитеката у функцији 

заштите животне средине у градовима. Зборник радова са VI Научно-стручне 
конференције "Заштита природних ресурса кроз заштиту животне средине у урбаним 
системима", Удружење инжењера Београда, Београд, 16. Мај; ISBN 978-86-915671-2-5 

2. Маруна, М. , Лазаревић Бајец, Н., Михајлов, В. (2011). Анализа прилагођености образаца 
урбане структуре климатским променама: пример Нацрта плана детаљне регулације "Ада 
Циганлија". Зборник радова са симпозијума Будућност развоја насеља у светлу 
климатских промена, Друштво урбаниста Београда, Београд 18.новембар; ISBN 978-86-
907727-7-3 

 
До избора у звање доцента 
1. Маруна, М. (2008). Плански развојни процес: методолошки оквир за савремено 

урбанистичко планирање. Зборник радова саветовања Нова урбаност – интеграција 
дезинтеграција града?, Друштво урбаниста Београда,  Београд, 27-28 новембар; ISBN 
978-86-907727-4-2 

2. Маруна, М. (2005). Могућности унапређења методологије урбаног планирања на основама 
објектних методологија. Зборник радова саветовања Планирање и менаџмент градова и 
региона, Удружење урбаниста Србије, Крушевац, 15-18 јуни; ISBN 978-86-84275-07-5 

3. Маруна, М. (2002). Просторни обрасци као носиоци континуитета градске структуре. 
Зборник радова саветовања Регионализација Србије и Црне Горе пут у европске 
интеграционе процесе, Удружење урбаниста Србије, Крагујевац,  29-30 мај 

4. Маруна, М. (1997). Град на реци по моделима из прошлости – на примеру Новог Сада. 
Зборник радова саветовања Комуникације, Градови на води, ЦЕП, Београд, 18-20 
септембар 
 

 
3.2. Стручне публикације 
 
3.2.1. Стручне редактуре – приручници 
 
До избора у звање доцента 
 
До избора у наставничко звање, др Марија Маруна је, у оквиру УН-ХАБИТАТ "СИРП" Програма 
становања и трајне интеграције избеглица у Србији, приредила (у коауторству са Милицом 
Милојевић) више стручних публикација из области урбанизма: 
 
- Василахе, А., Рата, Н. (2006). Шта је конфликт?, Београд: УН-ХАБИТАТ "СИРП" Програма 

становања и трајне интеграције избеглица у Србији (српски и енглески) 
- Рата, Н. (2006). Шта је фацилитација?, Београд: УН-ХАБИТАТ "СИРП" Програма становања 

и трајне интеграције избеглица у Србији (српски и енглески) 
- Василахе, А. (2006). Шта је међуљудска комуникација?, Београд: УН-ХАБИТАТ "СИРП" 

Програма становања и трајне интеграције избеглица у Србији (српски и енглески) 
- Рата, Н. (2006). Шта је преговарање?, Београд: УН-ХАБИТАТ "СИРП" Програма становања и 

трајне интеграције избеглица у Србији (српски и енглески) 
- Рата, Н.,  Василахе, А. (2006). Шта је медијација?, Београд: УН-ХАБИТАТ "СИРП" Програма 

становања и трајне интеграције избеглица у Србији (српски и енглески) 
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- Василахе, А., Рата, Н. (2006). Шта је партиципативно планирање?, Београд: УН-ХАБИТАТ 
"СИРП" Програма становања и трајне интеграције избеглица у Србији (српски и енглески) 

- Василахе, А., Рата, Н. (2006). Шта је одлучивање?, Београд: УН-ХАБИТАТ "СИРП" Програма 
становања и трајне интеграције избеглица у Србији (српски и енглески) 

3.2.2. Радови у стручним публикацијама 
 
Последњих 5 година – после избора у звање доцента 
1. Maruna, M. (2014). Contributing editor (one of) - workshop moderator, lecture. In Marko Macura 
(Editor in chief ) BIG PROJECTS – BELGRADE.SCAPES:LAB. Belgrade: SCAPES.LAB Initiative / Center of 
Architecture & Incentive Dialogue Network 
 
3.2.3. Радови у стручним часописима 
 
До избора у звање доцента 
1. Маруна, М. (2003). Морфолошка збирка тргова Војводине. ДАНС , 43, стр. 47-48 
2. Маруна, М. & Кубуровић, Т. (2000). Јединствени језик града. ДАНС, 30, стр. 10-11 
3. Маруна, М. (1999). Просторно проблемски аспекти раста куће. ДАНС, 25, стр. 34-35 
4. Ралевић, М. &  Маруна, М. (1997). Текстура контекста и окружења. ДАНС, 20-21, стр.36-37 
5. Ралевић, М. &  Маруна, М. (1995). Планиметрија у функцији креирања и остварења 

урбанистичких планова. ДАНС, 15, стр. 30-31. 
 

3.2.4. Студије 
 
До избора у звање доцента 
1. "Студије о могућности развоја и правцима развоја, моделима трансформације и правилима 

зонирања града Крагујевца у савременим тржишно – плуралним условима"; Миодраг Ралевић 
(аутор); "Студија могућности трансформације урбане матрице Крагујевца – на принципима 
развоја традиционалних образаца града" (аутор сегмента – Марија Маруна), Архитектонски 
факултет Универзитет у Београду, 2003 

2. "Преиспитивање могућности трансформисања постојећих физичких структура"; Марија Маруна, 
Ивана Милић, Данијела Миловановић, Милена Ивковић (аутори); Миодраг Ралевић (ментор), 
Архитектонски факултет Универзитет у Београду и Градски завод за урбанизам града Београда, 
1997 

3. "Каталог ресурса и потенцијала централног подручја Ивањице"; Миодраг Ралевић, Милорад 
Рибар, Марија Маруна, Весна Хрубик (аутори), Архитектонски факултет Универзитет у Београду, 
1996 

4. "Моделски развој мреже пијаца Београда", Борко Новаковић, Миодраг Ралевић (аутори), 
"Каталога пијаца" (аутор сегмента - Марија Маруна), Архитектонски факултет Универзитет у 
Београду, 1993 

 
3.2.5. Стратешки планови (М 92) 
 
До избора у звање доцента 
1. "Стратегија регионалног развоја Србије", Чланови експертског тима:  Нада Лазаревић Бајец, 

Марија Маруна, Сектор: Просторно планирање и регионални развој, 2006 
2. "Стратегија дугорочног економског развоја југа Србије и српских заједница на Косову", Чланови 

експертског тима:  Нада Лазаревић Бајец, Марија Маруна, Сектор: Грађевина и урбанизам, 2006 
 
3.2.6. Урбанистички планови и пројекти (М 92) 
 
До избора у звање доцента 
1. "Програм за израду плана општег уређења Власинског језера са приобаљем". Владан Ђокић, 
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руководилац плана; Марија Маруна, члан експертског тима – сектор: Јавне службе, 2008. 
2. "Програм за израду плана генералне регулације Власина Рид". Владан Ђокић, руководилац 

плана; Марија Маруна, члан експертског тима – сектор: Јавне службе, 2008. 
3. "Програм за израду плана генералне регулације Власина Стојковићева". Владан Ђокић, 

руководилац плана; Марија Маруна, члан експертског тима – сектор: Јавне службе, 2008. 
4. "Програм за израду плана генералне регулације Власина Округлица". Владан Ђокић, 

руководилац плана; Марија Маруна, члан експертског тима – сектор: Јавне службе, 2008. 
5. "Идејни пројекат централног трга на Златибору". Татјана Кубуровић, Марија Маруна, аутори, 

2000. 
6. "Генерални план предела Горње Ресаве – Општина Деспотовац". Миодраг Ралевић, Мирјана 

Секулић, руководиоци плана; Марија Маруна – члан експертског тима, 2000. 
7. "Идејни пројекат платоа објекта "Брвнара" на Златибору". Татјана Кубуровић, Марија Маруна, 

аутори, 1999. 
8. "Урбанистички пројекат спортског комплекса у Горњем Милановцу". Миодраг Ралевић, 

Александар Кековић, аутори; Марија Маруна – коаутор сегмента, 1999. 
9. "Аналитичке основе за израду Регулационог плана централне зоне Шида". Миодраг Ралевић, 

Марија Маруна, Весна Радибратовић, аутори, 1999. 
10. "Програмска основа Регулационог плана централног подручја Шида", Миодраг Ралевић, Марија 

Маруна, Весна Радибратовић, аутори, 1999. 
11. "Урбанистички пројекат простора пијаце у центру Ивањице". Миодраг Ралевић, Милорад Рибар, 

Марија Маруна, аутори, 1998. 
 
3.2.7. Урбанистичко-архитектонски конкурси 
 
До избора у звање доцента 
1. "Конкурс за урбанистичко-архитектонско решење трга у Ариљу", Марија Маруна, Милица 

Милојевић, Александра Ђукић, Бранислав Поповић, аутори, 2003. 
2. "Конкурс за урбанистичко-архитектонско решење трга Партизана у Ужицу", Татјана Кубуровић, 

Марија Маруна, аутори, 2000. 
3. "Конкурс за урбанистичко-архитектонско решење централног подручја Мионице", Маја Коцмут, 

Верица Бркљач, Милица Милојевић, аутори; Марија Маруна, консултант, 1999. 
4. "Конкурс за уређење центра у Бадовинцима", Марија Маруна, Маја Коцмут, Милица Милојевић, 

аутори; Миодраг Ралевић, Милорад Рибар, ментори, 1999. 
5. "Конкурс за урбани мобилијар у Вршцу", Миодраг Ралевић, Марија Маруна, Хана Ђорђевић, 

аутори, 1997. 
6. "Конкурс за урбанистичко-архитектонско решење централног подручја железничког трга у 

Пећи", Александра Ђукић, Татјана Кубуровић, Бранислав Поповић, Мила Трифуновић, Драгана 
Марковић, Марија Маруна, аутори, 1997. 

7. "Конкурс за израду цркве св. Великомученика Димитрија и црквеног комплекса на Новом 
Београду", МиодрагРалевић, Мила Трифуновић, Бранислав Поповић, Александра Ђукић, Марија 
Маруна, аутори, 1997. 

8. "Конкурс за бањско-рекреативни комплекс у Инђији", Миодраг Ралевић, Мирјана Секулић, М. 
Милојевић, С. Аџић, Р. Медић, М. Маруна, Р. Стојановић, аутори, 1996. 

9. "Конкурс за урбанистичко-архитектонско решење насеља Вождова у Нишу", МиодрагРалевић, 
Владимир Милић, Марија Маруна, 1992. 

 
3.2.8. Изложбе (М 93) 
 
Последњих 5 година – после избора у звање доцента 
1. XXII Међународни салон урбанизма у Нишу, "Урбанизам Београда: приручник за истраживање 

процеса производње простора", категорија: Публикације; Марија Маруна, аутор. Ниш, новембар 
2013. 
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2. Изложба учесника конкурса за доделу награде Ранко Радовић, "Урбанизам Београда: приручник 
за истраживање процеса производње простора", категорија: Критичко-теоријски текстови о 
архитектури, урбанизму у граду; Марија Маруна, аутор. Мала сала Задужбине Коларац, Београд, 
децембар 2013; Факултет техничких наука, Нови Сад, мај 2014. 

3. Exhibition as a side session of "Serbia Tourism and Business Forum", "Contemporary Approach to 
urban Design for Sustainable Tourism of Lower Danube Region"; Uros Radosavljevic, Ksenija Lalovic, 
editors; Marija Maruna, Vladimir Mihajlov, Danijela Savkic, autors. Belgrade, October 2011. 

 
До избора у звање доцента 
1. Изложба учесника конкурса за доделу награде Ранко Радовић, "Стратешки урбани дизајн и 

културна разноликост", категорија: Критичко-теоријски текстови о архитектури, урбанизму у 
граду; Нада Лазаревић Бајец и Марија Маруна, аутори. Мала сала Задужбине Коларац, Београд, 
децембар 2009; Факултет техничких наука, Нови Сад, јануар-фебруар 2010. 

2. XII Салон урбанизма у Нишу, "Ка просторној артикулацији – истраживање случаја", категорија: 
Истраживања, студије; Марија Маруна, Милица Милојевић, Александра Ђукић, Бранислав 
Поповић, аутори. Ниш, новембар 2003. 

3. XII Салон урбанизма у Нишу, "Студија о могућностима и правцима развоја, моделима 
трансформисања и правилима зонирања града Крагујевца у савременим тржишно-
плуралистичким условима", категорија: Истраживања, студије; Миодраг Ралевић, руководилац; 
Нада Лазаревић Бајец, Миодраг Ралевић, Владан Ђокић, Владимир Милић, Александра Ђукић, 
Александра Ступар, Јелена Живковић, Ксенија Лаловић, Стеван Марошан, Марија Маруна, 
Невена Шормаз, Слађана Пајић, Татјана Мрђеновић,Тања Клишманић, Јасна Марићевић, 
стручни тим. Ниш, новембар 2003. 

4. YUSTAT, "Мултимедијални центар и трг спектакла", Марија Маруна, Татјана Кубуровић, аутори. 
Београд, 2000. 

5. VI Салон урбанизма у Нишу, "Преиспитивање могућности трансформисања постојећих физичких 
структура", категорија: Урбани амбијенти градова Србије; Марија Маруна, Ивана Милић, 
Данијела Миловановић, Милена Ивковић, аутори. Ниш, 1997. 

6. VI Салон урбанизма у Нишу, "Обнова урбане матрице града Новог Сада", категорија: Урбане 
матрице градова Србије; Марија Маруна, аутор. Ниш, 1997. 

7. V Салон урбанизма у Нишу, "Каталог ресурса и потенцијала централног подручја Ивањице", 
категорија: Студије; Миодраг Ралевић, Милорад Рибар, Марија Маруна, Весна Хрубик, аутори. 
Ниш, 1996. 

8. V Салон урбанизма у Нишу, "Развој и ремоделација урбаних модула Новог Сада – дипломски 
рад", категорија: Студентски радови; Миодраг Ралевић, Милорад Рибар, ментори; Марија 
Маруна, аутор. Ниш, 1996. 

9. III Салон урбанизма у Нишу, "Просторно – моделски развој мреже пијаца Београда", категорија: 
Студије; Борко Новаковић, Миодраг Ралевић, аутори; Марија Маруна, аутор каталога пијаца. 
Ниш, 1994. 
 

3.2.9. Награде (избор) 
 
Последњих 5 година – после избора у звање доцента 
1. Друга награда на годишњој изложби урбанизма 

XXII Међународни салон урбанизма у Нишу, "Урбанизам Београда: приручник за истраживање 
процеса производње простора", категорија: Публикације; Марија Маруна, аутор. Ниш, новембар 
2013 

2. Годишња награда за најбољу докторску дисертацију 
Привредна комора Београда, "Примена методологије Unified Process-a у урбанистичком 
планирању", Нада Лазаревић Бајец, ментор; Марија Маруна, аутор. Београд, 2010. 

 
До избора у звање доцента 
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1. Друга награда на урбанистичко-архитектонском конкурсу 
"Конкурс за урбанистичко-архитектонско решење трга Партизана у Ужицу", Татјана Кубуровић, 
Марија Маруна, аутори, 2000. 

2. Прва награда на годишњој изложби урбаниста Србије 
VI Салон урбанизма у Нишу, "Преиспитивање могућности трансформисања постојећих физичких 
структура", категорија: Урбани амбијенти градова Србије; Марија Маруна, Ивана Милић, 
Данијела Миловановић, Милена Ивковић, аутори. Ниш, 1997. 

3. Друга награда на годишњој изложби урбаниста Србије 
VI Салон урбанизма у Нишу, "Обнова урбане матрице града Новог Сада", категорија: Урбане 
матрице градова Србије; Марија Маруна, аутор. Ниш, 1997. 

4. Откуп на урбанистичко-архитектонском конкурсу 
"Конкурс за урбанистичко-архитектонско решење централног подручја железничког трга у 
Пећи", Александра Ђукић, Татјана Кубуровић, Бранислав Поповић, Мила Трифуновић, Драгана 
Марковић, Марија Маруна, аутори, 1997. 

5. Прва награда на годишњој изложби архитеката Новог Сада 
Дани архитектуре Новог Сада, "Ремоделација урбаних модула Новог Сада", категорија: 
Студентски радови; Милорад Рибар, Миодраг Ралевић, ментори; Марија Маруна, аутор. Нови 
Сад, 1996. 

6. Прва награда на урбанистичком конкурсу 
"Конкурс за бањско-рекреативни комплекс у Инђији", Миодраг Ралевић, Мирјана Секулић, М. 
Милојевић, С. Аџић, Р. Медић, М. Маруна, Р. Стојановић, аутори, 1996. 

7. Специјално признање за стручни допринос вредновању урбаних ресурса и потенцијала 
V Салон урбанизма у Нишу, "Каталог ресурса и потенцијала централног подручја Ивањице", 
категорија: Студије; Миодраг Ралевић, Милорад Рибар, Марија Маруна, Весна Хрубик, аутори. 
Ниш, 1996. 

 
 
4.0. ОЦЕНА О РЕЗУЛТАТИМА НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКОГ, ОДНОСНО СТРУЧНОГ РАДА 
 
На основу Одлуке Сената Универзитета од 20. фебруара 2008. године, а на основу члана 64. Став 11. 
Закона о високом образовању ("Службени гласник РС" бр. 76/2005, 100/2007 – аутентично 
тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012 и 89/2013) и члана 41. Став 5. Статута Универзитета у Београду 
("Гласник Универзитета у Београду", бр 131/06), утврђени су Критеријуми за стицање звања 
наставника на Универзитету у Београду за групацију техничко-технолошких наука. Поред општих 
критеријума регулисаних законом, утврђени су и ближи критеријуми за стицање наставничког 
звања ванредни професор, које је Комисија укључила у вредновање рада кандидата и донела 
закључак да:  
 
 
Др Марија Маруна испуњава све формалне и суштинске критеријуме прописане овим актом: 
 

1. Поседује научни степен доктора наука; 
2. Има позитивну оцену педагошког рада добијену у студентској анкети; 
3. Има 2 рада (потребна су најмање 2 рада) објављена после избора у звање доцента у 

водећим међународним научним часописима; 
4. има 3 рада (потребно је најмање 1 рад) објављена после избора у звање доцента у 

домаћим научним односно стручним часописима; 
5. учесник је у научним пројектима; 
6. има објављен практикум из области за коју се бира, намењен студентима са рецензијом; 
7. има 3 рада публикована у целини, 1 рад објављен у изводу и 1 саопштен рад са 

међународних скупова, и 3 рада публикована у целини са националних скупова (потребна 
су најмање 3 саопштена рада на међународним или домаћим научним скуповима);  
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8. има чланство и функције у домаћим струковним организацијама и уредник је научне 
монографије националног значаја. 

 
 

 
4.1.  Научно-истраживачки рад 

 
4.1.1. Стицање формалних квалификација 
 
Интересовање које је др Марија Маруна током и након завршетка студија исказивала према 
истраживању области урбанизма јасно се изражава већ од самих почетака њеног 
истраживачког рада одабиром посебног програма: Урбанистичко и просторно планирање на 
основним студијама. Заинтересованост за истраживање области урбанизма исказала је и кроз 
избор теме дипломског рада: "Ремоделација урбаних модула Новог Сада", за који је добила 
прву награду на Данима архитектуре Новог Сада у категорији студентских радова 1996, године. 
Од самих почетака научно - истраживачког рада др Марија Маруна показује интерес за теорију 
урбанистичког планирања, посебно методолошке приступе уређењу сложених система, од 
самих фенома као што је град до процеса израде планског решења. 
 
Након дипломирања она се определила за стицање научних квалификација и усавршавања 
похађањем последипломских магистарских студија: Урбанистичко и просторно планирање и 
урбанистичко пројектовање на Архитектонском факултету Универзитета у Београду.У 
магистарском раду под називом "Истраживање могућности структуралне методе у откривању 
и дефинисању просторних образаца града (на примеру Новог Сада у периоду од краја XVII до 
половине XX века)" истражује везу између формалних метода уређења сложених система, са 
акцентом на структуралној методи, и развоја традиционалних просторних образаца града. 
Одбраном магистарског рада септембра 2003. године на Архитектонском факултету у Београду 
Марија Маруна је стекла звање Магистра техничких наука из области архитектуре, урбанизма и 
просторног планирања. 
 
Маја 2009. године је на Архитектонском факултету Универзитета у Београду одбранила 
докторску дисертацију под називом "Примена методологије Unified Process-a у 
урбанистичком планирању" и тиме стекла звање Доктора техничких наука из области 
архитектуре и урбанизма. Дисертација представља резултат вишегодишњих истраживања у 
области рачунарског управљања урбанистичким планирањем, посебно усмереног на 
проучавање могућности унапређења методологије урбанистичког планирања према 
позитивним искуствима управљања процесима развоја софтверских решења. Дисертација се 
бави провером могућности прилагођавања методологије Unified Process-a, као најуспешније 
методологије у области управљања процесом развоја софтверских решења, потребама 
савременог урбанистичког планирања у смислу развоја интегралног модела урбанистичког 
планирања, тзв. процеса развоја плана, који би објединио вредности рационалне и 
комуникативно-колаборативне планске парадигме. Као важан допринос рада је извршена 
спецификација производа процеса планирања, тзв. планских артефаката као први корак ка 
стандардизацији планских производа и развоју мета-модела урбанистичког планирања који би 
омогућио комуникацију између различитих корисничких група и различитих алата, на 
различитим нивоима апстракције. За докторску дисертацију је добила Годишњу награду 
Привредне коморе Београда 2010. године. 
 
4.1.2. Објављени научни радови (након избора у звање доцента) 
 
Др Марија Маруна је након избора у звање доцента публиковала више научних радова из уже 
научне области Урбанизам и просторно планирање за коју се бира у наставничко звање. 
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Комисија посебно истиче два рада које је кандидаткиња објавила у водећим научним 
часописима међународног значаја: 
 

− Lazarevic Bajec, N., Maruna, M. (2013). Planned and Autonomous Actions: Belgrade 
Waterfront Adaptation to Climate Change. Environmental Engineering and Management 
Journal, (прихваћен за публиковање); ISSN 1582-9596.  
 

Рад је прихваћен за публиковање у научном часопису који се налази на листи SCIE Thomson 
Reuters. Кандидаткиња у коауторству са проф. др Надом Лазаревић Бајец, у овом раду 
објављује део истраживања о климатским променама које се ради у оквиру научно-
истраживачког пројекта "Истраживање климатских промена на животну средину: праћење 
утицаја, адаптација и ублажавање", финансираном од стране Министарства за просвету и науку 
Републике Србије за период од 2011-14. године. У овом раду аутори тврде да се искуства 
развијених земља у прилагођавању климатским променама, не могу директно применити на 
мање развијене земље, већ да се мора трагати за специфичним приступима који су усклађени 
са локалним институционалним и процедуралним контектом. Прилагођавање климатским 
променама у пост-социјалистичким земљама се мора заснивати на ефикасним стратегијама за 
смањење рањивости које узимају у обзир укупне економске, социјалне и еколошке циљеве али 
прилагођене локалном систему планирања. 

 
− Perić, А. & Maruna, М. (2012). Predstavnici društvene akcije u procesu regeneracije priobalja 

– slučaj braunfild lokacije "Luka Beograd". Sociologija i prostor, Vol  50 No.1 (192), (str.61-
88); ISSN 1846-5226. 

 
Рад је публикован у научном часопису који се у периоду објављивања налазио на листи SSCI 
Thomson Reuters. Кандидаткиња је у коауторству са др Аном Перић у овом раду приказује 
случај регенерације браунфилд локације у Београду са аспекта заинтересованих страна. За 
регенерацију браунфилд локација, као један од механизама одрживог развоја, је 
карактеристичан колаборативни приступ у којем је изражен аспект интереса и моћи 
стејкхолдера. У случају земаља постсоцијалистичке транзиције интереси стејкхолдера су 
нетранспарентни а моћ институционално недефинисана, што процес регенерације браунфилд 
локација чини изузетно сложеним. Аутори у овом раду путем анализе дискурса идентификују 
главне стејкхолдере и њихове главне покретачке силе, интересе и степен моћи, односно 
изузетно поларизоване ставове, чиме доказују да постојећи систем планирања у Србији не 
омогућава ефикасан процес регенерације браунфилд локација. 
 
Поред тога кандидаткиња је, након избора у звање доцента, објавила више радова у научним 
часописима националног значаја. У овим радовима кандидаткиња објављује резултате својих 
истраживања који су усмерени ка унапређењу методолошких аспеката урбанистичког 
планирања у Србији, као и  унапређењу професије урбаниста у Србији. У овим радовима се 
јасно уочава усмереност кандидаткиње ка стварању конкретног доприноса и развоју области 
урбанизма у Србији. 
 

− Maruna, M., Maruna, V. (2013). Plan Development Process as a Methodology for 
Contemporary Urban Planning. Journal of Applied Engineering Science, Vol 11.No.2, str.63-
74.; ISSN 1451-4117 

− Маруна, М. (2012). Регионалне стратегије прилагођавања климатским променама: 
смернице за урбанистичко планирање у Србији. Архитектура и урбанизам, бр.36, 
стр.50-56. ; ISSN 0354-6055 

− Маруна, М. (2012). Изазови развоја професије урбаниста у Србији. Локална 
самоуправа, 56, стр.6; ISSN 2217-6985. 
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Кандидаткиња је објавила, у коауторству са др Аном Перић, научни рад у часопису 
међународног значаја у којем проблематизује однос између браунфилд и гринфилд приступа 
урбанистичком планирању у Србији. Часопис се налази на званичној листи Scopus. 
 

− Perić, А. & Maruna, М. (2012). Brownfield redevelopment vs. greenfield investment: Is Serbia 
on the Way to Integrated land management? Journal of Urban Regeneration and Renewal, 6 
(1), (стр. 79-90); ISSN 1752-9638. 

 
Кандидаткиња је објавила више поглавља у рецензираним научним монографијама 
националног значаја у којима истражује различите могућности унапређења урбанистичког 
планирања и пројектовања у Србији са аспекта одрживог развоја, а посебно проблема 
климатских промена. Наведени радови несумњиво указују на посвећеност кандидаткиње 
научно-истраживачком раду у циљу развоја уже научне области Урбанизам и просторно 
планирање, за коју се бира у наставничко звање. 
 

− Милојкић, Д., Маруна, М. (2013). Иновативне мере регулисања ефеката климатских 
промена у урбанистичком планирању. У Ђокић, В., Лазовић, З. (ур.). Утицај климатских 
промена на планирање и пројектовање III: Креирање стратегија и образаца (стр.56-
75). Београд: Архитектонски факултет; укупно  стр.218; рец: проф. Михаило 
Тимотијевић, др Добривоје Тошковић ISBN 978-86-7924-118-4; 

− Маруна, М., Михајлов, В., Милојкић, Д. (2013). Урбани дизајн у функцији културно 
одрживих решења. У Лаловић,К. и Радосављевић У. (ур.). Савремени приступи урбаном 
дизајну за одрживи туризам Србије (стр.159-193). Београд: Архитектонски факултет; 
укупно стр. 323; рец: проф. др Ева Ваништа Лазаревић, проф др Александра Ђукић, 
проф. др Бојан Зечевић; ISBN 978-86-7924-064-4; 

− Маруна, М. (2011). Могућности прилагођавања методологије урбанистичког планирања 
климатским променама применом концепта процеса развоја плана: спецификација 
основних елемената. У Ђокић, В., Лазовић, З. (ур.). Утицај климатских промена на 
планирање  и пројектовање (стр. 47-56). Београд: Архитектонски факултет; укупно стр. 
230; рец: проф. др Владимир Мако, др Добривоје Тошковић; ISBN 978-86-7924-065-1. 

 
Поред тога, Комисија истиче рад кандидаткиње као рецензента два водећа међународних 
часописа, једног часописа међународног значаја и једног часописа националног значаја. 
Такође, кандидаткиња је била рецензент стручне публикације националног значаја у издању 
међународне организације GIZ/AMBERO-ICON. Комисија нарочито наглашава рад 
кандидаткиње као уредника за српско издање међународне монографије Стратешко 
планирање локалног развоја: студије случаја малих и средњих европских градова, у издању 
пројекта СИРП УН-Хабитат-а у Београду 2010.године.  
 
4.1.3. Учешће у научно-истраживачким пројектима (након избора у звање доцента) 
 
Др Марија Маруна је, након избора у звање доцента, вишегодишњи учесник једног 
међународног и једног националног научно-истраживачког пројекта. Најпре, међународни 
пројекат "Political Leaders in European Cities" представља други циклус истраживања који се 
бави улогом градоначелника, као и трансформацијом њихових каријера у великим и средњим 
градовима широм Европе. Други циклус је покренут након 10 година од првог циклуса 
истраживања са циљем провере најновијих промена оних аспеката који се тичу каријере и 
улоге градоначелника у локалним демократијама, односно променама у локалним управама.  
Ово истраживање има за циљ да понуди нове увиде у приоритете актуелних политика 
градоначелника, њихов однос према локалном развоју и урбаном преображају градова, као и 
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на однос према променама политичких система. Пројектом координира Универзитет у 
Фиренци, а у самом истраживању учествује велика група политиколога, социолога и планера са 
различитих универзитета из 28 држава Европе, уз подршку различитих међународних научних 
мрежа међу којима су Local Government and Politics (LOGOPOL), European Consortium of Political 
Science (ECPR) и European Urban Research association (EURA). 
 
Др Марија Маруна је учесник у новом циклусу националних истраживачких пројеката у оквиру 
програма Интегрисаних и интердисциплинарних истраживања 2011-2014 год. финансираних од 
стране Министарства за просвету и науку Републике Србије: 
 

− "Истраживање климатских промена на животну средину: праћење утицаја, адаптација и 
ублажавање". Архитектонски факултет Универзитета у Београду (руководилац 
подпројекта: проф. др Владан Ђокић). 

 
У оквиру овог пројекта др Марија Маруна се бави истраживањима усмереним на разумевање 
утицаја климатских промена на просторни развој, утврђивање улоге планирања у 
прилагођавању променама и њиховом ублажавању, преглед искустава развијених земаља као 
и земаља у развоју, процену система планирања као и анализу могућих праваца промена 
стратешког и регулаторног оквира у Србији. Нагласак је на повезивању инструмената у 
различитим областима са инструментима одређивања употребе земљишта у циљу ублажавања 
ефеката климатских промена. Циљ пројеката је помоћ доносиоцима одлука у Србији у 
дефинисању кључних аспеката државних политика и стратегија у области планирања и 
контроле просторног развоја. 
 
4.1.4. Учешће у међународним и националним скуповима (након избора у звање доцента) 
 
Научно-истраживачки рад др Марије Маруне се посебно огледа у партиципацији на 
међународним и националним скуповима, саветовањима и конференцијама. На овим 
скуповима је, након избора у звање доцента, кандидаткиња презентовала више истраживања 
претежно везана за резултате до којих је дошла у оквиру националног истраживачког пројекта 
који се бави утицајем климатских промена на животну средину. Кандидаткиња је у периоду 
након избора у звање доцента, као аутор или коаутор, објавила 3 рада у зборницима са 
међународних скупова објављена у целини, 1 рад у зборнику са међународног скупа објављен 
у изводу, 1 саопштен рад са међународног скупа, 1 предавање по позиву са скупа националног 
значаја штампан у целини и 2 рада у зборницима са националних скупова објављена у целини. 
 
Комисија посебно издваја следеће радове кандидата: 
 

− Milojkic D. & Maruna, M. (2014). Saving Urban Planning from Another Utopian Model. 
Proceedings of the 1.st International Academic Conference: Places and Technologies 2014. 
Belgrade, Serbia, 3-4. April; ISBN 978-86-7924-114-6 

− Maruna, M. (2013). Climate Change Adaptation Strategies: Urban Planning in Post-Socialist 
Transition Countries in Between Values and Interests. Proceedings of 2nd International 
Scientific Conference RESPAG, Belgrade, Serbia, 22-25 May; ISBN 987-86-80329-76-5 

− Lazarevic Bajec, N. , Maruna, M.  (2011). Changing Landscapes – Balancing Actions:  Belgrade 
Water Front Adaptation to Climate Change.  Proceedings of EFLA Regional Congress of 
Lanscape Architecture, Tallinn, Estonia, 02-04, November 

− Mихајлов, В. & Маруна, М. (2014) Иновативни приступи у едукацији архитеката у 
функцији заштите животне средине у градовима. Зборник радова са VI Научно-стручне 
конференције Заштита природних ресурса кроз заштиту животне средине у 
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урбаним системима, Удружење инжењера Београда, Београд, 16. Мај; ISBN 978-86-
915671-2-5 

− Маруна, М. , Лазаревић Бајец, Н., Михајлов, В. (2011). Анализа прилагођености 
образаца урбане структуре климатским променама: пример Нацрта плана детаљне 
регулације "Ада Циганлија". Зборник радова са симпозијума Будућност развоја насеља 
у светлу климатских промена, Друштво урбаниста Београда, Београд 18.новембар; 
ISBN 978-86-907727-7-3 

 
4.1.5. Стручни рад (након избора у звање доцента) 
 
Стручни рад др Марије Маруне након избора у звање доцента је непосредно везан за њен 
научни и педагошки рад и састоји се из неколико тематских целина: предавања по позиву 
намењена професионалној заједници, редактуре стручних публикација из области 
урбанистичког планирања, учешћа у радионицама намењеним проширеној едукацији 
студената и изложби стручних остварења. 
 
Након избора у звање доцента др Марија Маруна је одржала низ предавања по позиву колега 
из професионалне заједнице у оквиру јавног, приватног и цивилног сектора, као што су Завод 
за урбанизам Београда, Центар за планирање урбаног развоја Београда (ЦЕП), Регионални 
одбор подсекције дипломираних инжењера Београда, Центар архитектуре, Министарство 
простора:  
 
- "What is wrong with planning system in Serbia?" Panel Discussions: General introduction to 
Belgrade development, INURA 2014 Belgrade – Between Big Ideas and Life's Realities, 23.06.2014. 
- "Integrated urbanism - New master program of academic studies", Roundtable with 
colleagues from Association of Bay Area Governments (ABAG) USA, Завод за урбанизам Београда, 
16.06.2014. 
- "Big projects within the framework of Post-socialist transition: Values vs. Interests", 
BELGRADE.SCAPES.LAB Conference "Big Projects", 06.04.2014. 
- "Урбанизам и политике развоја: Да ли је урбанизам у Србији на прекретници?", ЦЕП - 
Разговори средом, уредник Вук Ђуровић, 25.09.2013. 
- "Савремена архитектонска пракса: Институционални оквир и правила грађења", 
Инжењерска комора Србије – регионални одбор подсекције дипломираних инжењера 
архитектуре, Београд, 25.06.2014. 
 
Поред тога, др Марија Маруна је била рецензент стручне публикације у издању GIZ/ AMBERO-
ICON пројекта у Србији "Унапређење управљања земљиштем на нивоу локалних самоуправа у 
Србији", која се бави иновативним инуструментима урбанистичког планирања у Србији: 
 

− Чолић, Р., Мојовић, Ђ., Петковић, М., Чолић, Н., Раковић, А. (2013). Водич за 
партиципацију у планирању урбаног развоја. Београд: GIZ/ AMBERO-ICON. 

 
У оквиру пројекта SCAPES.LAB Центра архитектуре и Мреже за подстицај дијалога, др Марија 
Маруна је учествовала као аутор, коуредник, модератор радионице и предавач у оквиру 
манифестације BIG PROJECTS – BELGRADE.SCAPES:LAB, што је резултовало стручном 
публикацијом: 
 

− Macura, М. (Editor in chief ) (2014). BIG PROJECTS – BELGRADE.SCAPES:LAB. Belgrade: 
SCAPES.LAB Initiative / Center of Architecture & Incentive Dialogue Network 
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Такође, стручни рад др Марије Маруне се огледа и у учешћу на струковним изложбама, 
односно изложбама стручних остварења са публикованим каталозима, на којима су постигнути 
запажени резултати:  

− XXII Међународни салон урбанизма у Нишу, "Урбанизам Београда: приручник за 
истраживање процеса производње простора", категорија: Публикације; Марија 
Маруна, аутор. Ниш, новембар 2013. 

− Изложба учесника конкурса за доделу награде Ранко Радовић, "Урбанизам Београда: 
приручник за истраживање процеса производње простора", категорија: Критичко-
теоријски текстови о архитектури, урбанизму у граду; Марија Маруна, аутор. Мала сала 
Задужбине Коларац, Београд, децембар 2013; Факултет техничких наука, Нови Сад, мај 
2014. 

− Exhibition as a side session of "Serbia Tourism and Business Forum", "Contemporary 
Approach to urban Design for Sustainable Tourism of Lower Danube Region"; Uros 
Radosavljevic, Ksenija Lalovic, editors; Marija Maruna, Vladimir Mihajlov, Danijela Savkic, 
autors. Belgrade, October 2011. 

 
4.1.6. Награде 

 
Комисија истиче да је др Марија Маруна након избора у звање доцента добила две значајне 
награде које потврђују њену посвећеност научном и педагошком раду: 
 

− Друга награда на годишњој изложби урбанизма 
XXII Међународни салон урбанизма у Нишу, "Урбанизам Београда: приручник за истраживање 
процеса производње простора", Ниш, новембар 2013. 

− Годишња награда за најбољу докторску дисертацију 
Привредна комора Београда, "Примена методологије Unified Process-a у урбанистичком 
планирању", Београд, 2010. 
 
 
5.0. ОЦЕНА РЕЗУЛТАТА У ОБЕЗБЕЂИВАЊУ НАУЧНО-НАСТАВНОГ ПОДМЛАТКА 
 
Ангажовање др Марије Маруне у процесу обезбеђивања наставно-научног подмлатка се до 
сада одвијало на више нивоа. Непосредним радом у процесу припреме и реализације наставе, 
радећи како са својим непосредним сарадницима, тако и са осталим сарадницима 
Департмана, др Марија Маруна је помагала и подржавала да се припреме за наставнички 
позив.  
 
Радећи на специјалистичким и докторским студијама, на курсевима из области урбанизма, др 
Марија Маруна је значајно допринела обезбеђивању научно-наставног подмлатка. У периоду 
након избора у звање доцента, др Марија Маруна је била ментор на једној докторској 
дисертацији и четири специјалистичка рада, члан комисије једне међународне докторске 
дисертације, члан комисије за оцену научне занованости теме докторске дисертације шест 
докторских дисертација и члан комисије пет специјалистичких радова. 
 
Специјалистичке студије, ментор 

− "Анализа дистрикта кулуре и идентификација применљивих модела за Србију", Ненад 
Михајловић, 2012. 

− "Развојни концепти подручја савског амфитеатра: преиспитиванје стратешких 
смерница", Момчило Реновица, 2012. 

− "Утицај планских докумената града Ниша на квалитет становања", Александра Конески, 
2011. 
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− "Дечија игралишта у Београду: могућност уређења процедуре за добијање 
креативнијих решења", Биљана Јаначковић, 2011. 

 
Специјалистичке студије, члан комисије 

− "Легализација бесправно подигнутих објеката на општини Звездара: преиспитивање 
могућности трансформације урбаних целина", Наташа Ивановић, 2011. 

− "Напуштени железнички коридори у функцији урбаног развоја, студија случаја – пруга 
око Београдске тврђаве", Милица Димитријевић, 2011. 

− "Интегрални приступ обнови великих послератних стамбених насеља у Европи: 
европски пројекат и поуке за Србију", Гордана Потежица, 2011. 

− "Анализа програма за социјално становање у Београду у периоду од 2000-2009.године", 
Јелена Николић, 2011. 

− "Мега догађаји као покретачи ревитализације дунавског амфитеатра у функцији урбане 
обнове", Наташа Митровић, 2011. 

 
Докторске студије, ментор 

− "Улога урбанистичког планирања у процесу регенерације браунфилд локација", Ана 
Перић, 2012. 

 
Докторске студије, члан међународне комисије 

− "Cordoba and the Guadalquivir: permanency and flow.Four visions about city and river, going 
over the time", Department of Urban and Regional Planning, Universidad de Granada, 
Fernando Osuna Pérez, 2013. 
 

Докторске студије, члан комисије за оцену научне занованости теме докторске дисертације 
− "Стандарди за пројектовање стамбене архитектуре и теорија биополитике", 

Интердисциплинарне студије Универзитета уметности у Београду, Моника Јовановић, 
2014. 

− "Улога генералног урбанистичког плана у управљању локалним развојем у Србији", 
Данијела Милојкић, 2013. 

− "Урбанистичко планирање Новог Сада од социјалистичке идеологије до тржишне 
логике постсоцијализма", мр Вања Вукадиновић Ђурић, 2013. 

− "Улога модела неодређености у пројектовању одрживог социјалног становања" Душан 
Стојановић, 2013. 

− "Дефинисање методологије интегралног адаптивног управљања процесом урбане 
стагнације на примеру града Приједора",  Тијана Вујичић, 2013. 

− "Концепт отвореног стваралачког процеса у архитектонској пракси", Алекса Бијеловић, 
2013. 

 
Поред тога, др Марија Маруна је на предметима којима руководи у обавезној и изборној 
настави на основним и мастер студијама, у складу са одобрењем Управе факултета, 
укључивала студенте старијих година мастер студија (Зорана Матић, инж.арх.) и докторских 
студија (Данијела Милојкић, маст.инж.арх.), како би се боље и успешније припремали за виши 
ниво студија, као и за послове академске природе. 
 
Поред формалних оквира унутар којих је др Марија Маруна допринела развоју научно-
наставног подмлатка, треба истаћи и њено учешће у пословима избора наставника за ужу 
научну област Урбанизам и просторно планирање чиме је такође дала допринос у 
обезбеђивању наставно-научног подмлатка Архитектонског факултета. 
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6.0. ОЦЕНА О РЕЗУЛТАТИМА ПЕДАГОШКОГ РАДА 
 
Комисија посебно цени педагошки рад др Марије Маруне који је евидентан од самог почетка 
њеног рада на Архитектонском факултету у Београду. У настави на Архитектонском факултету, 
Департмана за урбанизам, она је ангажована преко петнаест година, полазећи од сарадничких 
звања, од демонстратора, асистента-приправника до асистента, и последњих пет година у 
наставничком звању доцента. Током овог периода успешно је учествовала у реализацији 
наставе, пружајући значајан допринос њеном перманентном развоју и унапређењу. 
 
Др Марија Маруна је још као студент-демонстратор исказала интерес за учешће у настави у 
области урбанизма. Од самог почетка је била укључена у рад на предметима Урбана средина и 
урбанизација, Урбана структура и зонирање, Урбанистичка техника и композиција, Урбане 
функције, Урбанистичко и просторно планирање, и предметима на усмерењу Урбанизам 
Теорија планирања, Урбана операциона истраживања, Просторни развој насеља. Од 2005. 
године након реформе наставе, др Марија Маруна ради на предметима Департмана за 
урбанизам и то на основним академским студијама: Грађена средина, Урбана структура, Увод 
у урбанистичко планирање и Студио пројекат – Урбанизам; на мастер академским студијама: 
Историја и теорија убанизма, Мастер пројекат урбанизам М7, Методе и технике 
урбанистичког планирања; на специјалистичким студијама: Интегрално планирање градова. 
На свим поменутим предметима кандидат др Марија Маруна је испољила изузетно залагање и 
умешност у раду са студентима што у потпуности потврђују досадашњи резултати у редовној 
настави.  
 
Као сарадник, а потом и као наставник, у сарадњи са проф. др Надом Лазаревић Бајец активно 
је учествовала у припреми, организацији и реализацији наставе, непосредном раду са 
студентима у оквиру студија, као и излагању наставе ex-catedra на предметима Урбана 
структура, Историја и теорија урбанизма, Студио пројекат – Урбанизам на трећој години 
основних студија, одн. другој години мастер студија, Интегрално планирање градова на 
специјалистичким студијама и Методологија научног истраживања у урбанистичком 
планирању на докторским студијама. 
 
Сарадња са проф. др Надом Лазаревић Бајец је резултовала и публикованом научном 
монографијом, која садржи елементе уџбеника "Стратешки урбани дизајн и културна 
разноликост". Ради се о књизи  која сугерише истраживачки оријентисан и иновативни приступ 
урбаном дизајну као аналитички и креативни оквир за стручно деловање на трансформацији 
урбаних јавних простора. Идеје изнете у овој књизи су проверене у раду са студентима урбаног 
дизајна на Архитектонском факултету Универзитета у Београду. Намењена је студентима 
основних, магистарских и докторских академских студија архитектуре, урбанизма и других 
блиских дисциплина и струка, а може да послужи и професионалцима и истраживачима као 
користан извор. 
 
Након избора у звање доцента, др Марија Маруна је 2010. године увела нов наставни предмет 
у оквиру изборне групе предмета на 3. години основних академских студија Урбанизам 
Београда. Захваљујући добром одзиву студената и успешној реализацији наставе кроз три 
генерације студената, др Марија Маруна је конципирала и објавила 2013. године, у издању 
Архитектонског факутета Универзитета у Београду, практикум за наведени предмет Урбанизам 
Београда: приручник за истраживање процеса производње простора. Практикум је 
првенствено намењен студентима треће године основних академских студија архитектуре и 
има за циљ продубљивање посебних аспеката архитектонске професије који се баве логиком 
физичког развоја и преображаја града. Потреба за дубљим разумевањем фактора генезе 
градског простора је исказана у растућем интересу стручне јавности за разумевањем сложене 
структуре процеса производње простора, нарочито индуковане измењеним друштвено-
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економским околностима у Србији. За наведени практикум је др Марија Маруна добила Другу 
награду на XXII Салону урбанизма у Нишу 2013. године. 
 
Од школске 2013/14. године самостално руководи обавезним предметима Урбана структура 
на основним академским студијама и Историја и теорија урбанизма на мастер академским 
студијама Архитектуре Архитектонског факултета у Београду. У оквиру основних студија је на 
предмету Студио пројекат – Синтеза, 2011. године била ментор 17, а 2012. године 14 
завршних радова. Као члан Комисије за оцену и одбрану завршних радова мастер академских 
студија Архитектуре је учествовала у студију  доц. мр Ивана Куцине, доц. мр Александра 
Виденовића, доц. др Гордане Милошевић Јевтић, проф. Борислава Петровића. На основним 
студијама по старом наставном плану др Марија Маруна је била члан преко 30 комисија за 
одбрану дипломских радова. 
   
Др Марија Маруна је била веома ангажована у пословима реформе наставе на Архитекотнском 
факултету и то у првом циклусу акредитације студијских програма Архитектонског факултета 
Универзитета у Београду 2008. године као члан Комисије за акредитацију дипломских 
академских студија, а у другом циклусу акредитације 2012. године као члан Комисије за 
припрему предлога структуре нових студијских програма Архитектонског факултета у Београду. 
 
Од посебне важности је рад др Марије Маруне у увођењу новог програма мастер академских 
студија из области урбанизма на Архитектонском факултету у Београду под називом 
Интегрални урбанизам. Као руководилац студијског програма, др Марија Маруна је 
управљала процесом конципирања и разраде студијском програма у оквиру Департмана за 
урбанизам, спровела  комплетан процес акредитације новог студијског програма и руководила 
наставним процесом студијског програма од прве генерације уписаних студената 2012/13. 
године. У оквиру новог програма мастер академских студија, др Марија Маруна је самостални 
руководилац предмета Методе и технике истраживања, Теорија планирања и студија 
Интегрална анализа територије, у оквиру којих развија нове курикулуме и употпуњује 
наставу и образовање студената из области урбанизма. Такође, др Марија Маруна је 
организовала сарадњу са ГИЗ-АМБЕРО пројектом Унапређење управљања земљиштем на 
нивоу локалних самоуправа у Србији у оквиру које је реализован мастер рад студената прве 
генерације студијског програма Интегрални урбанизам. У оквиру ове сарадње, др Марија 
Маруна је била ментор четири мастер рада. 
 
Треба истаћи и велико залагање др Марије Маруне у својству ментора и коментора у учешћу 
многобројних националних и међународних студентских изложби, радионица и конкурса, као 
што су Салон урбанизма, Салон архитектуре, Schindler Award, IFHP, АУПА, BELGRADE SCAPES LAB, 
итд. 
 
Висока успешност др Марије Маруне у организацији, припреми, квалитету и извођењу наставе 
на основним и мастер студијама је потврђена кроз студентске евалуације на основу "Упитника 
за вредновање рада наставника Универзитета у Београду". Школске 2013/14. године, њен рад 
на основним академским студијама Архитектура на обавезном предмету Урбана структура, 
на другој години студија, је вреднован оценом 4,09 (од укупно 5) , док је на мастер академским 
студијама Архитектура, на обавезном предмету Историја и теорија урбанизма вреднован 
оценом 4,03  (од укупно 5) на првој години студија. 
 
У оквиру наставе на студијском програму мастер академских студија Интегрални урбанизам, 
школске 2012/ 13. године, рад др Марије Маруне је оцењен на предмету Методе и технике 
истраживања просечном оценом 4,92 (од укупно 5), на предмету Интегрална анализа 
територије просечном оценом 4,84 (од укупно 5). Школске 2013/14. године  је њен рад 
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оцењен на предмету Интегрална анализа територије просечном оценом 4,74 (од укупно 5), а 
на предмету Теорија планирања просечном оценом 4,93 (од укупно 5). 
 
Комисија истиче да на обавезним предметима којима руководи др Марија Маруна студенти 
остварују добре резултате и високу пролазност на испитима. На предмету Урбана структура 
пролазност студената у школској 2013/14 је била у првом испитном року 83%, у другом 100%, и 
у трећем 100%. Исте школске године на предмету Историја и теорија урбанизма пролазност 
студената је била у првом испитном року 93%, у другом 96%, а у трећем 89%. 
 
На основу наведених разноврсних ангажмана на основним, мастер, специјалистичким и 
докторским студијама Комисија закључује да је др Марија Маруна од избора у звање доцента 
била веома активна у развијању и унапређењу свих облика наставе на Архитектонском 
факултету Универзитета у Београду, а посебно на продубљивању и обогаћивању наставе из 
области Урбанизма и предмета који спадају у ужу научну област Урбанизам и просторно 
планирање. 
 
7.0. ОЦЕНА О АНГАЖОВАЊУ У РАЗВОЈУ НАСТАВЕ И ДРУГИХ ДЕЛАТНОСТИ ВИСОКОШКОЛСКЕ 

УСТАНОВЕ 
 
7.1. Рад у школи 
 
Својим досадашњим радом на Архитектонском факултету, др Марија Маруна је показала да је 
уложила много енергије и труда у широком спектру активности везаних за функционисање 
Катедре за урбанистичко и просторно планирање и урбанистичко пројектовање, касније  
Департмана за урбанизам Архитектонског факултета Универзитета у Београду. 
 
Након избора у звање доцента, др Марија Маруна је била активни члан бројних радних тела 
Архитектонског факултета као што су Комисија за пријемни испит мастер програма 
Интегрални урбанизам, Комисија за припрему предлога структуре нових студијских програма 
Архитектонског факултета, Комисија за акредитацију студијског програма мастер академских 
студија Интегрални урбанизам. Такође, др Марија Маруна је била секретар програма 
Специјалистичких студија Урбана обнова – градови у новом миленијуму и члан је Већа 
докторских студија.  
 
Комисија посебно истиче ангажман др Марије Маруне као руководиоца програма мастер 
академских студија Интегрални урбанизам, где је својим залагањем и способностима 
показала висок степен посвећености унапређењу квалитета вискошколске установе развојем 
новог студијског програма. 
 
Поред тога, др Марија Маруна је посвећена развоју контаката Архитектонског факултета са 
другим високообразованим установама и научним и професионалним институцијама у земљи 
и иностранству. На иницијативу и залагање кандидата, Архитектонски факултет је остварио 
сарадњу са Архитектонским факултетом Универзитета у Сасарију која је резултовала 
многобројним заједничким наставним и ваннаставним активностима. Такође, остварена је 
сарадња Архитектонског факултета са Пројектом ГИЗ-а "Унапређење управљања земљиштем 
на нивоу локалних самоуправа у Србији" у оквиру које је спроведен заједнички рад на изради 
мастер пројеката прве генерације студената мастер студија Интегрални урбанизам, обављено 
студијско путовање наставника Архитектонског факултета и одржана серија предавања на 
Архитектонском факултету. На иницијативу др Марије Маруне потписана су и писма о 
намерама са Друштвом урбаниста Београда и Сталном конференцијом градова и општина у 
Србији, што је резултовало многобројним заједничким активностима. 
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7.2. Активности подршке и унапређења професије 
 
Од избора у звање доцента, др Марија Маруна је изузетно посвећена развоју професионалне 
заједнице одржавањем предавања по позиву, модерирањем трибина и учешћем у раду 
професионалних удружења. Током 2013. И 2014. године, као гост предавач одржала је низ 
предавања у којима репрезентује јавности свој рад и рад студената,промовише урбанистичку 
струку у Србији, и афирмише високошколску институцију Архитектонског факултета 
Универзитета у Београду: "Integrated Urbanism - New master program of academic studies" у 
Заводу за урбанизам Београда под називом, "Урбанизам и политике развоја: Да ли је 
урбанизам у Србији на прекретници?"у Центру за планирање урбаног развоја – ЦЕП предавање 
под називом , "Big projects within the framework of Post-socialist transition: Values vs. Interests" на 
BELGRADE. SCAPES: LAB конференцији и "What is wrong with planning system in Serbia?" на INURA 
конферецији у Београду. Такође, на позив чланова Регионалног одбора подсекције 
дипломираних инжењера архитектуре Инжењерске коморе Београда, била је модератор 
трибине "Савремена архитектонска пракса: Институционални оквир и правила грађења".  

Др Марија Маруна је тренутно члан Председништва Друштва урбаниста Београда и члан 
Удружења урбаниста Србије у којима је ангажована на пословима унапређења урбанистичке 
струке у Србији. 

8.0.ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ 

8.1. Закључно мишљење 

Др Марија Маруна је током дугогодишњег професионалног рада на Архитектонском факултету 
Универзитета у Београду остварила значајне резултате на свим пољима делатности – научном, 
педагошком и стручном. Сагледавање и валоризација њене науче, подагошке, професионалне 
и друштвене делатности, посебно у периоду након избора у звање доцента, показују да је реч о 
изузетно вредном научнику, педагогу и стручњаку коме је превасходно опредељење научно-
истраживачки и педагошки рад. По свом садржају, њен досадашњи професионални рад 
показује изразиту темељитост, свестраност и озбиљност у приступу различитим областима 
науке, струке и наставе. 

8.1.1. Резултати научног, односно уметничког и истраживачког рада 

Сумирајући укупан допринос научног, педагошког и стручног рада др Марије Маруне, Комисија 
посебно истиче следеће резултате: 

− Докторску дисертацију из научне области Архитектура и урбанизам, ужа научна 
област Урбанизам и просторно планирање, која представља изузетан допринос 
интердисциплинарном приступу унапређења области урбанизма. Дисертација 
представља резултат вишегодишњих истраживања у области рачунарског управљања 
урбанистичким планирањем, посебно усмереног на проучавање могућности 
унапређења методологије урбанистичког планирања према позитивним искуствима 
управљања процесима развоја софтверских решења. Дисертација се бави провером 
могућности прилагођавања методологије Unified Process-a, као најуспешније 
методологије у области управљања процесом развоја софтверских решења, потребама 
савременог урбанистичког планирања у смислу развоја интегралног модела 
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урбанистичког планирања, тзв. процеса развоја плана, који би објединио вредности 
рационалне и комуникативно-колаборативне планске парадигме; 

− Практикум Урбанизам Београда: приручник за истраживање процеса производње 
простора који представља изузетан наставни материјал првенствено намењен 
студентима треће године основних академских студија архитектуре и има за циљ 
продубљивање посебних аспеката архитектонске професије који се баве логиком 
физичког развоја и преображаја града. Потреба за дубљим разумевањем фактора 
генезе градског простора је исказана у растућем интересу стручне јавности за 
разумевањем сложене структуре процеса производње простора, нарочито индуковане 
измењеним друштвено-економским околностима у Србији. За наведени практикум је 
др Марија Маруна добила Другу награду на XXII Салону урбанизма у Нишу 2013. 
године; 

− Научни рад из области архитектуре и урбанизма, посебно уже научне области 
Урбанизам и просторно планирање, који је резултовао са: 

− 2 рада у водећим научним часописима међународног значаја (оба у 
последњем изборном периоду); 

− 1 радом у научном часопису међународног значаја (у последњем изборном 
периоду); 

− 11 поглавља у монографијама међународног и националног значаја (3 у 
последњем изборном периоду); 

− 1 монографском студијом (пре последњег изборног периода); 
− 4 рада у научним часописима националног значаја (3 у последњем изборном 

периоду); 
− 8 радова објављених у целини са научних скупова међународног значаја (3 у 

последњем изборном периоду); 
− 4 рада објављена у изводу са научних скупова међународног значаја (2 у 

последњем изборном периоду); 
− 4 рада саопштена на научних скупова међународног значаја (1 у последњем 

изборном периоду); 
− 7 радова објављених у целини са научних скупова националног значаја (3 у 

последњем изборном периоду). 
− Престижну награду Привредне коморе Београда за најбољу докторску дисертацију у 

2009. години која потврђује висок квалитет научног рада кандидата; 
− Учествовање у међународном научном пројекту (у последњем изборном периоду) 

највишег европског значаја који укључује истраживаче из различитих области 
друштвених наука из 28 држава Европе; 

− Учествовање у 6 националних научних пројеката (1 у последњем изборном периоду); 
− Рецензентски рад радова у 3 научна часописа међународног и 1 научни часопис 

националног значаја (све у последњем изборном периоду); 
− Излагање 12 радова на изложбама професионалних остварења (3 рада у последњем 

изборном периоду); 
− Студијско путовање и стручно усавршавање у иностранству из области интегралног 

планирања градова, посетом низа институција у Немачкој (Берлин и Хамбург): 
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На основу изнетих резултата научног и стручног рада др Марије Маруне, Комисија сматра да је 
сасвим очигледно перманентно напредовање кандидата током досадашњег научно-
истраживачког, педагошког и професионалног рада, при чему су њени најзначајнији научни 
радови остварени након избора у звање доцента. Њен научно-истраживачки и стручни рад 
карактеришу високи научни домети, интердисциплинарни научни фокус и разноврсност тема 
којима се бави. Сви досадашњи научни радови кандидата пружају убедљиве доказе да се ради 
о зрелој личности која се јасно определила за истраживање специфичних тема из уже научне 
области за коју се бира: Урбанизам и просторно планирање.  

8.1.2. Резултати предагошког рада и у обезбеђивању научно-наставног подмлатка 

Рад у настави др Марије Маруне везан је за сва три нивоа наставе који су присутни на 
Архитектонском факултету Универзитета у Београду: основним, мастер, специјалистичким и 
докторским студијама. 

На основним и мастер студијама, њен рад је везан за самостално руковођење и извођење 
наставе на четири обавезна предмета, једном студио пројекту и једном изборном предмету, 
као и менторском раду на завршним пројектима основних и мастер студија. Такође, др Марија 
Маруна је значајно допринела настави на специјалистичким студијама и обезбеђивању 
истраживачког подмлатка кроз менторски рад на завршним специјалистичким радовима. 
Кандидаткиња је учествовала и у настави на докторским студијама и значајно и конкретно 
допринела обезбеђивању научно-наставног подмлатка. 

Комисија посебно истиче кандидаткињо увођење иновативног предмета у наставу на основним 
студијама, као и залагање за увођење новог студијског програма из области Урбанизма. 

У досадашњем периоду наставничког рада, кандидаткиња је била ментор на завршним 
радовима свих нивоа студија: основним, мастер, специјалистичким и докторским студијама, 
као и члан више комисија за оцену испуњености услова кандидата и научне заснованости теме 
специјалистичких радова и докторских дисертација. Комисија посебно истиче чињеницу да је 
кандидаткиња до сада била ангажована као ментор или члан комисија сарадницима на 
Архитектонском факултету Универзитета у Београду, као и других високошколских установа у 
земљи и иностранству. 

Комисија високо цени однос др Марије Маруне у непосредном раду са студентима које 
подстиче на критичко и неконформистичко размишљање у домену области урбанизма, као и 
ваннаставно деловање у правцу унапређења урбанистичке професије у Србији. 

8.1.3. Ангажовање у развоју наставе и других делатности високошколске установе 

Током свог дугогодишњег рада на Архитектонском факултету у Београду, др Марија Маруна је 
показала спремност да помогне у развијању наставе на Департману чији је члан, али и на 
целом Факултету. Савесно и предано је учествовала у раду различитих комисија и тела 
Факултета, и у бројним ситуацијама је улагала велики напор да поспеши рад свог Департмана и 
Факултета, уз резултате који нису изостали. Њено ангажовање и интересовање за укупни рад 
Архитектонског факултета увек је било мотивисано искреном жељом да се остваре што 
квалитетнији резултати у раду са студентима и да се увећа углед ове високошколске 
институције. 
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Комисија истиче рад канидата на пословима руковођења и успостављању новог студијског 
програма мастер академских студија Интегрални урбанизам на Архитектонском факултету 
Универзитета у Београду, где је показала велику способност за организационе послове и 
спремност за рад мимо непосредних обавеза и интереса као наставника. 

8.2. Предлог комисије 

На основу детаљног увида у поднету документацију и анализом научно-истраживачког, 
педагошког и стручног рада кандидата, као и на основу вишегодишњег познавања њеног 
научног, педагошког, стручног и друштвеног рада, Комисија закључује да је доцент др Марија 
Маруна својим досадашњим радом стекла углед успешног и свестраног научног радника и 
наставника, и да као таква представља драгоценог члана наставничког колегијума 
Архитектонског факултета Универзитета у Београду. 

Увидом у све елементе резултата кандидаткиње, комисија сматра да она испуњава све 
формалне и суштинске услове, предвиђене Законом о високом образовању, Статутом 
Универзитета у Београду, Критеријумима за стицање звања наставника на Универзитету у 
Београду и Статутом Архитектонског факултета у Београду, за избор у звање ванредног 
професора на Департману за урбанизам, за ужу научну област Урбанизам и просторно 
планирање. 

Комисија стога предлаже Изборном већу Архитектонског факултета Универзитета у Београду да 
прихвати овај извештај и упути предлог Већу научних области грађевинско-урбанистичких 
наука Универзитета у Београду да се др Марија Маруна, дипл.инж.арх. изабере у наставничко 
звање ванредног професора за ужу научну област Урбанизам и просторно планирање на 
Департману за урбанизам Архитектонског факултета у Београду. 

У Београду,  04. 12. 2014.године. 

 

Чланови комисије: 

____________________________ 

др Владан Ђокић, редовни професор  

Универзитета у Београду - Архитектонског факултета 

____________________________ 

мр Рајко Корица, редовни професор  

Универзитета у Београду - Архитектонског факултета 

____________________________ 

др Нада Лазаревић Бајец, редовни професор  

Универзитета у Београду - Архитектонског факултета, у пензији 
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