
ИЗБОРНОМ ВЕЋУ  

АРХИТЕКТОНСКОГ ФАКУЛТЕТА  

УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ 

Булевар краља Александра бр.73/2 

 

И З В Е Ш Т А Ј 
Комисије за избор два сарадника у звање асистента за ужу научну, односно 
уметничку област: „Урбанизам и просторно планирање“ на Департману за 
урбанизам 

На основу одлуке Декана Архитектонског факултета бр. 02-11/1-3 од 19. 01. 2015. 
године, покренут је поступак и расписан конкурс за избор два сарадника у звање 
асистента за ужу научну, односно уметничку област: Урбанизам и просторно 
планирање, на Департману за урбанизам Архитектонског факултета у Београду, на 
одређено време, за временски период од 3 (три) године. 

Конкурс је објављен у новинама „ПОЛИТИКА“  дана 24. јануара 2015. године. Рок за 
пријављивање кандидата је 15 дана од објављивања конкурса. 

 

Одлуком Изборног већа Факултета 01-67/2-5.2 од 26. јануара 2015. године, образована 
је Комисија за припрему извештаја за избор кандидата, у саставу:  

 

• мр Рајко Kорица, председник Комисије,  

редовни професор Архитектонског факултета у Београду 

• др Владан Ђокић, члан Комисије,  

редовни професор Архитектонског факултета у Београду 

• др Урош Радосављевић, члан Комисије, 

доцент Архитектонског факултета у Београду 

• мр Бисерка Митровић, члан Комисије, 

доцент Архитектонског факултета у Београду и 

• др Јасминка Цвејић, члан Комисије, 

редовни професор Шумарског факултета у Београду 



 

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

 

• Александра Ђорђевић, маст.инж.арх. 
/бр. пријаве 02-148/1 од 04. фебруара 2015. године/, 

• Бранислав Антонић, дипл.инж.арх. 
/бр. пријаве 02-183/1 од 06. фебруара 2015. године/, 

• Филип Петровић, маст.инж.арх. 
/бр. приаве 02-190/1 од 09. фебруара 2015. године/, 

• Вишња Сретеновић-Брковић, дипл.инж.арх. 
/бр. пријаве 02-191/1 од 09. фебруара 2015. године/, 

• Јована Тошић, маст.инж.арх. 
/бр. приаве 02-200/1 од 09. фебруара 2015. године/, 
 

На основу увида у конкурсни материјал, Комисија је закључила да су све пријаве 
кандидата на расписани конкурс поднете благовремено и да сви пријављени 
кандидати испуњавају опште услове расписаног конкурса. 
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Према одредбама Статута Архитектонског факултета у Београду (члан 121 и 124), 
условима из Закона о високом образовању и ближим условима утврђеним општим 
актом Универзитета у Београду и Факултета који су дефинисани и тражени као општи 
критеријуми су:  

• Просечна оцена на Основним академским студијама (ОАС) и Мастер 
академским студијама (МАС) Архитектура, тј. на старом 5 годишњем програму 
Архитектура 

• Просечна оцена предмета из уже научне и уметничке области Урбанизам и 
просторно планирање за коју се кандидат бира; 

• Време трајања студија 

• Просечна оцена на Основним академским студијама (ОАС) и Мастер 
академским студијама (МАС) Архитектура, тј. на старом 5 годишњем програму 
Архитектура – у односу на време трајања студија (количник броја школских година 
које је кандидат завршио према наставном плану и броја стварно утрошених 
година које је кандидат провео студирајући; 

• Просечна оцена предмета из уже научне и уметничке области Урбанизам и 
просторно планирање за коју се кандидат бира - у односу на време трајања 
студија; 

• Научни, стручни и уметнички радови,  

• Научни и стручни радови/током школовања - у односу на  време трајања 
студија (просечан број радова у току једне године); 

• Научни и стручни радови/након дипломирања - у односу на  време рада у 
пракси (просечан број радова у току једне године); 

• Мотивисаност за рад у настави, 

• Познавање светских језика; 

као и додатним - једнаковредни критеријуми које је Комисије утврдила, који су: 

• Усмерење на Докторским академским студијама (ДОС);  

 

Извештај Комисије садржи: 

1. Биографске и библиографске податке о кандидатима; образовање, рад у 
настави, научни стручни и уметнички рад 

2. Предлог Комисије 
3. Образложење Комисије о испуњености услова кандидата и  
4. Закључак Комисије 
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Поред општих услова утврђених Законом о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 
61/05, 54/09 и 32/13), кандидат мора да испуњава и посебне услове предвиђене 
Законом о високом образовању (Службени гласник РС, бр 76/05,100-07- аутентично 
тумачење, 97-08, 44-10, 93/12, 89/13 и 99/14), Статутом Универзитета у Београду 
(„Гласник УБ“, бр. 162/11-пречишћен текст, 167/12, 172/13 и 178/14) и Статутом 
Архитектонског факултета у Београду (Службени билтен Аф“, бр. 80/08, 84/10, 88/12, 
89/12-пречишћен текст и 98/14). Комисија подноси  

 

И З В Е Ш Т А Ј    О    П Р И Ј А В Љ Е Н И М    К А Н Д И Д А Т И М А 
СА  БИОГРАФСКИМ  ПОДАЦИМА  И  ПРОФЕСИОНАЛНИМ  РЕФЕРЕНЦАМА  ЗА  СВЕ 
ПРИЈАВЉЕНЕ  КАНДИДАТЕ: 

 

1. Александра Ђорђевић, маст.инж.арх. 
 

 
ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ 

Александра Ђорђевић, маст.инж.арх. рођена је 10.12.1990. године у Врању, где је 
завршила основну школу и гимназију. 

ОБРАЗОВАЊЕ 

Основне академске студије Архитектонски факултет Универзитета у Београду 

2009-2012 Завршила студије у трајању од три године, са просечном оценом 9,35.  

На Основним и Мастер академским студијама просечна оцена из уже научне и 
уметничке области Урбанизам и просторно планирање је 9,34.  

Мастер академске студије Архитектонски факултет Универзитета у Београду 

2012-2014 Завршила студије у трајању од две године, са просечном оценом 9,91 на 
усмерењу Архитектура. Дипломирала је са радом: „Ски скакаоница са спортским 
комплексом“, под менторством проф. Дејана Милетића, са оценом 10. 

Мастер академске студије – „Интегрални урбанизам“ Архитектонски факултет 
Универзитета у Београду 

2012-2014 Завршила студије у трајању од две године, са просечном оценом 9,95. 
Дипломирала је са радом на тему: „имплементација модела унапређеног пословања за 
регенерациоју централне градске зоне Крагујевца“, под менторством доц. Др Уроша 
Радосављевића и оценом 10.  

Докторске академске студије Архитектонски факултет Универзитета у Београду 

2014 + Уписала Докторске студије, као буџетски студент. На првој години студија 
одабрала је Велики/семестрални рад из области урбанизма. 
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РАД У НАСТАВИ 

2012-2015 Архитектонски факултет, Универзитет у Београду, Департман за урбанизам 

Студент демонстратор/сарадник у настави на предметима: Студио пројекат 3 - 
урбанизам; Урбане функције; Интегрални пројекат 1.  

НАУЧНИ, СТРУЧНИ И УМЕТНИЧКИ РАД 

Кандидат Александра Ђорђевић показала је завидан ниво знања и умећа кроз свој 
научни, стручни и уметнички рад. Учествовала је на више националних и међународних 
стручних путовања и радионица, стручних скупова и конференција. Студентски радови 
кандидата излагани су на великом броју изложби. Запажен је рад кандидата на 
националним и међународним конкурсима, где је освојила чак осам награда.  Један је 
од аутора више објављених радова. Члан је локалног комитета IASTE-а (International 
Association for the Exchange of Students for Technical Experience) у Београду. Бавила се 
волонтерским радом у Арт Центру у Београду. У периоду од 2012-2014. године радила 
је на изради архитектонских и урбанистичких пројеката у пројектантским бироима у 
Врању и Београду, као и у бироу „Greater Вelfast Development“ на Универзитету Ulster у 
Белфасту. Кандидат Александра Ђорђевић познаје три светска језика: енглески, 
француски и немачки. 
Кандидат је укупно остварио 8 научних и стручних радова током школовања и 11 
научних и стручних радова након дипломирања, као и 13 награда и признања за 
ваннаставне активности. 
 

2. Бранислав Антонић, дипл.инж.арх. 
 

 
ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ 

Бранислав Антонић, дипл.инж.арх. рођен је 21.06.1983. године у Сремској Миторвици, 
где је завршио основну школу и гимназију. 

ОБРАЗОВАЊЕ 

Основне академске студије Архитектонски факултет Универзитета у Београду 

2002-2008 Завршио студије у трајању од пет година, са просечном оценом 9,28 и 
просечном оценом од 9,91 из уже научне и уметничке области Урбанизам и 
просторно планирање. Усмерење на 4. и 5. години студија: Урбанистичко и просторно 
планирање. Дипломирао, као студент генерације, са оценом 10, под менторством проф. 
др Миодрага Ралевића, са радом на тему: „Пројекат урбане обнове историјског језгра 
Сремске митровице, са архитектонским решењем Музеја античког Сирмијума“. 

Докторске академске студије Архитектонски факултет Универзитета у Београду 

2010  Завршио две године докторских студија, на усмерењу урбанизам, са просечном 
оценом 9,80. Пријава докторске дисертације је у изради. 
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РАД У НАСТАВИ 

2007-2008 Архитектонски факултет, Универзитет у Београду, Департман за урбанизам 

Студент демонстратор на предметима: М4-студио пројекат, М7.1 Радионица 

2008 – 2015  Архитектонски факултет, Универзитет у Београду, Департман за урбанизам 

Сарадник у настави на предметима: М4 Студио пројекат, М7.1 Радионица, М5У 
Семинар, Студио пројекат 3-Урбанизам, М6У Студио пројекат, М7.3 Радионица, М4 
Семинар, М5У Студио пројекат, М7.2 радионица, 11. 2 Урбане функције-Становање, 16.2 
Регулатива- Урбанистичка регулатива, М2.2 Одрживи урбани развој, М4.1 Стручна 
пракса; Курс МАСУ: Одрживи урбани развој, Стручна пракса, Неформални раст града, 
Урбана регулатива. 

Кандидат је учествовао у менторском тиму два студентска рада награђена на 
међународном салону урбанизма.  

НАУЧНИ, СТРУЧНИ И УМЕТНИЧКИ РАД 

Кандидат Бранислав Антонић својим достигнућима у научно уметничком раду оставио 
је значајан допринос на пољу урбанистичког пројектовања и планирања. Учествује у 
научно-истраживачком пројекту:  „Истраживање и систематизација стамбене изградње 
у Србији, у контексту глобализације и европских интеграција, у циљу унапређења 
квалитета и стандарда становања“. Аутор је више публикованих радова у зборницима 
са међународних и домаћих стручних скупова, као и поглавља у међународној и 
националним монографијама. Током професионалне каријере, кандидат учествује у 
тиму при изради изузетно великог броја просторних планова (8), генералних 
урбанистичких планова (13), детаљних урбанистичких планова (4), студија (4) али и 
урбанистичких и архитектонских пројеката. Бранислав Антонић излагао је више радова 
на међународним салонима урбанизма, а добитник је чак шест награда, односно 
признања за пројекте у којима је био члан стручног тима. Кандидат Бранислав Антонић 
познаје два светска језика: енглески и руски. 

Кандидат је укупно остварио 61 научни и стручни рад након дипломирања, као и 6 
награда и признања за ваннаставне активности. 
 

3. Филип Петровић, маст.инж.арх. 
 

ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ 

Филип Петровић, маст.инж.арх. рођен је 07.07.1988. године у Београду где је завршио 
Основну школу и Гиманзију. 

ОБРАЗОВАЊЕ 

Основне академске студије Архитектонски факултет Универзитета у Београду 

2007-2010 Завршио основне академске студије у трајању од три године, са просечном 
оценом 8,04.  

На Основним и Мастер академским студијама просечна оцена из уже научне и 
уметничке области Урбанизам и просторно планирање је 8,55.  
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Мастер академске студије Архитектонски факултет Универзитета у Београду 

2010-2012 Завршио мастер студије у трајању од две године, са просечном оценом 8,92. 
Усмерење: Архитектура. Дипломирао са оценом 10, под менторством професора М. 
Рибара. 

Специјалистичке студије Архитектонски факултет Универзитета у Београду 

2012 Уписао специјалистичке студије: Енергетска ефикасност и зелена архитектура, Од 
укупно 11 испита, положио 6 са просечном оценом 8.95 (остали испити су у изради) 

Специјалистичке студије Архитектонски факултет Универзитета у Београду 

2013 Уписао специјалистичке студије: Урбана обнова - Градови у новом миленијуму. Од 
укупно 9 испита, положено 5 са просечном оценом 8.87 (остали испити су послати или у 
изради) 

Докторске академске студије Архитектонски факултет Универзитета у Београду 

2013 + Уписао Докторске студије. Завршио прву годину докторских студија са просеком 10, 
уписао другу годину - усмерење урбанизам. 

РАД У НАСТАВИ 

2010 – 2012 Универзитет Унион- Никола Тесла, Департман за архитектуру и урбанизам 
студент демонстратор на предметима: Дизајн у архитектури, Урбанистичко и 
просторно планирање.  

2013 – 2014 Архитектонски факултет, Универзитет у Београду, Департман за урбанизам 

Сарадник у настави на предметима: Студио пројекат 3 - Урбанизам, изборни предмет: 
Инвестиције у граду, Студио пројекат 4 - синтеза, Истраживање локације – изборни предмет, 
Трендови у урбаној инфраструктури – изборни предмет. 
 

НАУЧНИ, СТРУЧНИ И УМЕТНИЧКИ РАД 

Кандидат Филип Петровић је показао значајне резултате и научни допринос кроз 
истраживачки, стручни и уметнички рад. Његови радови излагани су на више изложби, 
укључујући и 31. салон архитектуре у Београду 2009. године.  Учествовао је у изради 7 
урбанистичко архитектонских конкурса, од којих су два награђена. Аутор је два зборника 
са међунардног скупа, рада у водећем часопису националног значаја, зборнику са 
међународног научног скупа, као и великог броја монографија од националног значаја. 
Учествовао је у изради просторних и економских студија и експертиза, али и значајног 
броја изведених пројеката урбанизма, урбанистичког пројектовања, архитектуре, 
реконструкције, адаптације и ентеријера.  
Кандидат Филип Петровић познаје три светска језика: енглески, француски и 
италијански. Кандидат је укупно остварио 30 научних и стручних радова током 
школовања и 25 научних и стручних радова након дипломирања, као и 2 награде и 
признања за ваннаставне активности. 
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4. Вишња Сретеновић-Брковић, дипл.инж.арх. 
 

ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ 

Вишња Сретеновић-Брковић, дипл.инж.арх. рођена је 11.05.1981. године у Београду. 
Гимназију је завршила у Краљеву. 

ОБРАЗОВАЊЕ 

Основне академске студије Архитектонски факултет Универзитета у Београду 

2000-2007 Завршила дипломске студије у трајању од пет година, са просечном оценом 
8,17 и просечном оценом 8,22 из уже научне и уметничке области Урбанизам и 
просторно планирање. Дипломирала са оценом 10 и радом на тему: „Голф комплекс 
Чукарица-урбанистичко-архитектонско решење“. Добитник је привредне коморе 
Београда за најбољи дипломски рад на универзитету у Београду 2007. године.  

Докторске академске студије Архитектонски факултет Универзитета у Београду 

2009 + Уписала Докторске студије, студент треће године, усмерење – урбанизам, 
просечна оцена 9,93. 

РАД У НАСТАВИ 

2007 – 2008 Архитектонски факултет, Универзитет у Београду, Департман за урбанизам 

Сарадник у настави на предметима: Студио пројекат 3 – Урбанизам, Семинар: 
Одрживи развој града, Увод у урбанистичко планирање. 

2010 – 2011 Архитектонски факултет, Универзитет у Београду, Департман за урбанизам 

Сарадник у настави на предметима: Грађена средина, Студио пројекат 4 – Синтеза. 

2011 – 2012 Архитектонски факултет, Универзитет у Београду, Департман за урбанизам 

Сарадник у настави на предметима: Грађена средина, Студио порјекат 3 – Урбанизам, 
Увод у урбанистичко планирање. 

2012 – 2013 Архитектонски факултет, Универзитет у Београду, Департман за урбанизам 

Сарадник у настави на предметима: М2.6 Технике и алати 1 – Урбана истраживања 
кроз ГИС. 

2013 – 2014 Архитектонски факултет, Универзитет у Београду, Департман за урбанизам 

Сарадник у настави на предметима:  М3.6 Технике и алати 2 – Комуникација и сарадња 
у партиципативном процесу урбаног планирања, М3.5 Студио – Интегрални пројекат 2. 

2014 – 2015 Архитектонски факултет, Универзитет у Београду, Департман за урбанизам 

Сарадник у настави на предметима:  М3.6 Технике и алати 2 – Комуникација и сарадња 
у партиципативном процесу урбаног планирања, М3.5 Студио – Интегрални пројекат 2, 
М2.6 Технике и алати 1 – Урбана истраживања кроз ГИС. 
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НАУЧНИ, СТРУЧНИ И УМЕТНИЧКИ РАД 

Кандидат Вишња Сретовић-Брковић има вишегодишње искуство у професионалном, 
стручном и научно истраживачком раду, на пољу урбанизма. Ангажована је на научно-
истраживачком пројекту: „Просторни, еколошки, енергетски и друштвени аспекти 
развоја насеља и климатске промене-међусобни утицаји“. Аутор је великог броја 
публикованих радова: поглавља у књизи или зборнику међународног и националног 
значаја, рад у часопису међународног значаја, преко десет саопштења са међународног 
скупа штампаних у целини или изводу, поглавља у књизи националног значаја, као и 
саопштења са скупа националног значаја штампаног у целини. Као члан ауторског тима 
учествовала је у изради неколико конкурса, архитектонских пројеката и визуелизација. 
Кандидат Вишња Сретовић-Брковић учествовала је у више различитих међународних и 
домаћих радионица и изложби. Као члан тима учествовала је у менторству награђених 
студентских радова. Кандидат Вишња Сретовић-Брковић познаје два светска језика: 
енглески и немачки. 
Кандидат је укупно остварио 5 научних и стручних радова током школовања и 41 
научни и стручни рад након дипломирања, као и 1 награду за ваннаставне активности . 
 

5. Јована Тошић, маст.инж.арх. 
 

ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ 

Јована Тошић, маст.инж.арх. рођена је 1988. године у Београду, где је завршила 
Основну школу и Гимназију. 

ОБРАЗОВАЊЕ 

Основне академске студије Архитектонски факултет Универзитета у Београду 

2007-2010 Завршила основне студије у трајању од три године, са просечном оценом 
8,43. Кандидат је поднео непоптуну документацију везану за оцене на другој и 
трећој години ОАС – није могуће утврдити Просечну оцену предмета из уже научне и 
уметничке области Урбанизам и просторно планирање. 

Мастер академске студије Архитектонски факултет Универзитета у Београду 

2010-2012 Завршила мастер студије у трајању од две године, са просечном оценом 9,15. 
Усмерење: Архитектура. Дипломирала је под менторством проф. Мр Петра Арсића, са 
радом на тему: „Културни дистрикт у Берну: Регенерација и рециклажа“ 

Докторске академске студије Архитектонски факултет Универзитета у Београду 

2012 + Уписала Докторске студије, студент треће године, усмерење – студије научног 
карактера, основна област истраживања, усмерење – Архитектура.  
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РАД У НАСТАВИ 

2013 – 2014 Архитектонски факултет, Универзитет у Београду, Департман за архитектуру 

Сарадник у настави на предметима: Архитекта мора бити писмен; Религија, 
култура, архитектура. 
 

НАУЧНИ, СТРУЧНИ И УМЕТНИЧКИ РАД 

Кандидат Јована Тошић поседује квалитете за научно истраживачки и стручни рад. 
Радно искуство у струци стекла је радећи у бироу „“ у Београду током 2012. и 2013. 
године. Као коаутор учествовала је у изради међународних и регионалних 
архитектонско урбанистичких конкурса и изложби. Освојила је друго место на 
међународном конкурсу, а њен рад је приказан у научном часопису Наслеђе. 
Учествовала је на стручним регионалним и међународним семинарима. Кандидат 
Јована Тошић познаје три светска језика: енглески, француски и шпански. 
Кандидат је укупно остварио 3 научна и стручна рада током школовања и 11 научних и 
стручних радова након дипломирања, као и 1 награду за ваннаставне активности. 
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       ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ 
На основу детаљног увида и прегледа материјала који су на расписани конкурс 
поднели пријављени кандидати и на основу Статута Архитектонског факултета, 
Статута Универзитета у Београду, Општих услова предвиђених Законом о раду и 
посебних услова предвиђених Законом о високом образовању, као и додатних - 
једнаковредних услова, формирана је следећа табела:  
 

 
Комисија констатује да кандидати испуњавају потребне формалне и суштинске 
услове за избор у звање сарадника за област: Урбанизам и просторно планирање 
на Департману за урбанизам Архитектонског факултета Универзитета у Београду,  
Комисија предлаже Изборном већу Архитектонског факултета Универзитета у 
Београду следеће кандидате:  
1. Александру Ђорђевић, маст.инж.арх. 
2. Филипа Петровића, маст.инж.арх 

Кандидат 
 

критеријум 
(ранг 1 мах. – 5 мин.) 

Александра 
Ђорђевић 

Бранислав 
Антонић 

Филип 
Петровић 

Вишња 
Сретовић 
Брковић 

Јована 
Тошић 

подаци ранг подаци ранг подаци ранг подаци ранг подаци ранг 

Просечна оцена на ОАС и МАС 
Архитектура, тј. на старом 5 
годишњем програму  

9,57 
 1       9,28 

 2 8,39 
 4 8,17 

 5 8,71 
 3 

Просечна оцена предмета из уже 
научне и уметничке области 
Урбанизам 

9,34 2      9,91 1 8,55 3 8,22 4 непотпуна 
документација 5 

Време трајања студија 5 1 6 2 5 1 7 3 5 1 
Просечна оцена на ОАС и МАС 
Архитектура, тј. на старом 5 
годишњем програму – у односу 
на  време трајања студија 

9,57 
(9,57х5/5) 1 7,73 

(9,28х5/6) 4 8,39 
(8,39х5/5) 3 5,84 

(8,17х5/7) 5 8,71 
(8,71х5/5) 2 

Просечна оцена предмета из уже 
научне и уметничке области 
Урбанизам– у односу на  време 
трајања студија 

9,34 
(9.34x5/5) 1 8,26 

(9.91x5/6) 3 8,55 
(8.55x5/5) 2 5,87 

(8,22x5/7) 4 непотпуна 
документација 5 

Укупан број научних и стручних и 
уметничкерадова 19 4 61 1 55 2 46 3 14 5 

Просечан број  научних и 
стручних радови радова у току 
једне године школовања (број 
радова у односу на време 
трајања студија) 

1,6 
(8/5) 2 0 

(0/6) 5 6 
(30/5) 1 0,71 

(5/7) 3 0,6 
(3/5) 4 

Просечан број  научних и 
стручних радови радова у току 
једне године накондипломирања 
(у односу на време рада у пракси) 

11 
(11/1) 1 8,71 

(61/7) 2 8,33 
(25/3) 3 5,12 

(41/8) 4 3,67 
(11/3) 5 

Мотивисаност за рад у настави постоји 1 постоји 1 постоји 1 постоји 1 постоји 1 
Познавање светских језика 3 1 2 2 3 1 2 2 3 1 
Усмерење на докторским 
академским студијама 

урбанизам 
(велики 

рад 1. год)   
1 урбанизам 1 урбанизам 1 урбанизам 1 архитектура 2 

Укупан ранг кандидата у 
односу на критеријуме 

 16  24  22  35  34 

 Редослед кандидата  1  3  2  5  4 
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ КОМИСИЈЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА КАНДИДАТА 

Комисија је извршила увид у поднети материјал кандидата и сматра да следећи 
предложени кандидати испуњавају услове за избор у звање сарадника на 
Департману за урбанизам, за ужу научну, односно уметничку област: Урбанизам и 
просторно планирање, на основу њиховог извештаја у коме је биографија, како 
следи у образложењу Комисије:  

1. Александра Ђорђевић, маст.инж.арх. 

БИОГРАФИЈА КАНДИДАТА 

ОБРАЗОВАЊЕ  

Основне академске студије Архитектонски факултет Универзитета у Београду 

2009-2012 Завршила студије у трајању од три године, са просечном оценом 9,35. 

 На Основним и Мастер студијама просечна оцена из уже научне и уметничке 
области Урбанизам и просторно планирање је 9,34.  

Мастер академске студије Архитектонски факултет Универзитета у Београду 

2012-2014 Завршила студије у трајању од две године, са просечном оценом 9,91 на 
усмерењу Архитектура. Дипломирала је са радом: „Ски скакаоница са спортским 
комплексом“, под менторством проф. Дејана Милетића, са оценом 10. 

Мастер академске студије – „Интегрални урбанизам“ Архитектонски факултет 
Универзитета у Београду 

2012-2014 Завршила студије у трајању од две године, са просечном оценом 9,95. 
Дипломирала је са радом на тему: „имплементација модела унапређеног пословања 
за регенерациоју централне градске зоне Крагујевца“, под менторством доц. Др 
Уроша Радосављевића и оценом 10.  

Докторске академске студије Архитектонски факултет Универзитета у Београду 

2014 + Уписала Докторске студије, као буџетски студент 

2011-2014 Стипендија министарства просвете, науке и технолошког развоја 

2014  1.Награда „Свети Сава“ у категорији студената за општину Врање 
 

РАД У НАСТАВИ 

2012-2015 Архитектонски факултет, Универзитет у Београду, Департман за урбанизам 

Студент демонстратор/сарадник у настави на предметима: Студио пројекат 3 - 
урбанизам; Урбане функције; Интегрални пројекат 1.  

РАД У СТРУЦИ 

2014 Стручна пракса у Архитектонском бироу „КАНА архитекти“, Београд 

2013 Стручна пракса у бироу  „Greater Belfast Development“  на Универзитету Ulster у  
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Белфасту, Уједињено Краљевство,  у оквиру програма International Association for the  

Exchange of Students for Technical Experience (IAESTE) 

2012 Стручна пракса у пројектантском бироу „Noveco“ у Врању  

ВОЛОНТЕРСКИ РАД 

2013-2015  Члан локалног комитета IAESTE-a у Београду (IAESTE - International Association     
Students for Technical Experience ) 

2011   Волонтерски рад у Арт Центру у Београду - један од oрганизатора и  

координатора радионице Photoshop-a 

УЧЕШЋЕ НА РАДИОНИЦАМА 
2014 Учешће на радионици : „Представљање Петог извештаја Међувладиног панела 
за климатске промене (IPCC)", у организацији Центра за промоцију науке 
2013 Међународна студентска радионица 1st Quality of Life and Research Workshop -
Well-being in urban and rural areas, Београд. Руководилац радионице: доц. Зоран 
Ђукановић 
2011 Међународна студентска радионица у сарадњи са Oxford School of Architecture, 
Oxford Brookes University – Наслеђе конфликта у изграђеном окружењу. Стратегије за 
архитектуру у изградњи мира. Руководилац радионице: доц. др Урош Радосављевић 
2011 Студијско путовање и обилазак тргова и јавних простора Амстердама, 
Ротердама и Берлина. Руководилац стручне екскурзије: доц. др Урош Радосављевић 
2011 Уводни курс  „Школе  Активизма“ организоване од стране FiRe group  у сарадњи 
са Канцеларијом за Младе Савски венац у Београду 
 
МЕЂУНАРОДНЕ И НАЦИОНАЛНЕ ИЗЛОЖБЕ 
2014  Специјално признање на 23. међународни Салон Урбанизма у Београду, излагач 
са радом „Нови модели становања за угрожене у поплавама“, члан Радне групе 
Архитектонског факултета, студент иницијатор и аутор са 140 студената, асистената и 
професора 
2014  Две друге награде на 23. међународни Салон Урбанизма у Београду, излагач са 
радовима:   
1) „ Revitalization of mass housing“. Аутор са Н.Беретић, друга награда, ментор в.проф. 
др Ксенија Лаловић 
2) „Интегрални урбани пројекти за развој центра Крагујевца“ - завршни радови 13 
студената интегралног урбанизма 2012/13,  друга награда. Изложени рад: 
„Имплементација модела унапређеног пословања за регенерацију централне градске 
зоне Kрагујевца“, ментор доц. др Урош Радосављевић 
2014 Изложба одабраних мастер пројеката Курс М9.2. 2013/14. Архитектонски 
факултет, Београд. Ментор в.проф. Дејан Милетић 
2014  Мастер пројекат на програму „Архитектура“ одабран за Archiprix изложбу. Рад ће 
бити изложен маја 2015. године у Мадриду. Ментор в.проф. Дејан Милетић 
2013  22. међународни Салон Урбанизма у Нишу, излагач са радом „Кооперативни 
рехабилитациони туризам – Нова Варош“,  Аутор са Ј.Радосављевић, А.Зорић и 
Ј.Бугарски,  ментор доц. др Урош Радосављевић 
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2012  Изложба „VinoGrad - The Art of Wine“ у Неготину и на Архитектонском факултету,  
у оквиру програма  Public art and Public space. Руководилац програма: доц. Зоран 
Ђукановић 
2012  Изложба „7. Архиенале“ у Врању, излагач са радом „Метроом до идентитета –
Станица Хиподром“. Аутор са Ј. Бугарски, ментор доц. др Урош Радосављевић 
2012 Изложба „Новости“  у категорији студентских пројеката у 2011.  години у Србији. 
Излагач са радом: Метроом до идентитета – СП3 Урбанизам. Аутор са Ј.Радосављевић, 
М.Костић и  Ј.Бугарски , ментор доц. др Урош Радосављевић 
 
УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСИМА 
2014  2. награда - конкурс за идејно урбанистичко - архитектонско решење изградње и 
уређења стамбено - пословног блока у центру Суботице. Аутор са  М. Илић, Н. Балалић, 
К. Петровић, С. Радомиловић и М. Грбић. Рад представљен на изложби у Галерији 
Отвореног универзитета у Суботици јануара 2015. године. 
2014 Награда - национални студентски конкурс  за писане радове „Планирање 
одрживе урбане мобилности – могућности примене европских примера добре праксе 
у градовима Србије“. Апстракти награђених радова ће бити публиковани у Каталогу и 
Завршном извештају пројекта Civitas Фонда за активности: Београд – Имати 
инспирацију. Једна од пет једнаковредних награда. 
2014  Откуп - међународни конкурс за урбанистичко-архитектонско решење  аутобуске 
и железничке станице Нови Београд и пословни / развој малопродаје у блоку 42, на 
Новом Београду. Аутор у Архитектонском бироу "КАНА Архитекти“  
(Љ. Брајковић, С. Радомиловић, М.Илић, А.Ђорђевић, Б. Поповић и Н. Балалић), 3д 
модел: EDIT студио, макета: А. Котевски. Рад представљен на изложби радова у 
Урбанистичком Заводу Београда у периоду 26. јун - 10. јул. 
2014  Откуп - међународни конкурс за урбанистичко-архитектонско решење  Бањског и 
хотелског комплекса - Палић, Србија. Сарадник у Архитектонском бироу  "КАНА 
Архитекти" (Љ. Брајковић, С. Радомиловић, Б. Вилотић, М. Илић, А.Ђорђевић, Б. 
Поповић и Н. Балалић) 
2014 Откуп - међународни студентски конкурс  "Revitalization of mass housing", 
организован од стране UN-HABITAT-a.  Рад представљен на Урбаном форуму у 
Меделину, Колумбија. Аутор  са Н. Беретић, ментор в.проф. др Ксенија Лаловић 
2013 Међународни студентски конкурс  “Garden Cities for Tomorrow”, организован од 
стране International Federation of Housing and Planning –IFHP.   Рад представљен на 
изложби у оквиру IFHP конгреса  у Лондону. Аутор са Ј. Радосављевић, А. Зорић и Ј. 
Бугарски, ментор доц. др Урош Радосављевић (Рад је ушао у селекцију од 14 радова) 
2012  Међународни студентски конкурс  „Schindler award 2012 –Access for all”, Визија за 
поновно оживљавање културног кварта у Берну, Швајцарска. Аутор са Ј.Радосављевић, 
ментор доц. др Марија Маруна (рад је ушао у елекцију од 5 радова). 
2012  2. награда - студентски конкурс за идејно решење прозора „Veka“. Аутор са 
Ј.Радосављевић, М. Костић и  Ј. Бугарски 
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НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКИ РАД 
2014  Иницирање и организација стручног скупа и радионица „Нови модели становања 
за угрожене у поплавама“, члан Радне групе Архитектонског факултета (на основу 
Одлуке број 01-700/2-1). Публикација „Нови модели становања за угрожене у 
поплавама“  (Необјављен рад,  доступан на        
http://issuu.com/redakcijaaf/docs/novi_modeli_stanovanja_za_ugrozene_) 
2014  Radosavljević, U., Lalović, K. & Đorđević, A. (2013) „Sustainable Urban Development & 
Concept of Mobility Management in Belgrade“- In N. Martins (Ed.), Proceedings of the 
International Conference Sustainable Urban & Transport Planning – SUTP, Belgrade: United 
Nations Development Programme (UNDP) Serbia, Belgrade 16-17 May, pp. 78-90, ISBN 978-
7728-201-1. 
2013  „Имплементација модела унапређеног пословања за регенерацију централне 
градске зоне Kрагујевца“ (Апстракт са завршним плакатима мастер пројекта) у 
Интегрални урбани пројекти за развој центра Крагујевца - Каталог изложбе завршних 
радова генерације студената 2012/2013. Уредници: Марија Маруна и Ратка Чолић, 
Београд 2014 
ПОЗНАВАЊЕ ЈЕЗИКА И КОМПЈУТЕРСКИХ ПРОГРАМА 
Језици: енглески, француски и немачки 
Компјутерски програми: AutoCAD, ArcGIS,  Adobe (Photoshop, InDesign, Premier), 
CorelDraw (основе), Rhinoceros + Vray, Office (Word, PowerPoint, Excel, Microsoft Project) 

МИШЉЕЊЕ О КАНДИДАТУ  

На основу увида у резултате педагошког, научно-истраживачког, стручног и уметничког 
рада, Комисија процењује да је кандидат Александра Ђорђевић, мастер инжењер 
архитектуре, својим радом показала велику стручност и умеће у педагошком раду, као 
и значајан допринос кроз рад у области урбанизма. Након завршетка основног и 
средњег образовања кандидат Александра Ђорђевић је уписала Основне, односно 
Мастер академске студије Архитектуре на Архитектонском факултету у Београду, које 
завршава са високом просечном оценом. Након пет година студирања уписује 
Докторске студије. Од 2012.године кандидат Александра Ђорђевић ангажована је у 
настави на предметима Департмана за урбанизам и приликом свог ангажовања 
показала је знање и смисао за педагошки рад, као и добар однос са студентима. Кроз 
научни, стручни и уметнички рад, показала је висок ниво знања и умећа. Учествовала 
је на више националних и међународних стручних путовања и радионица, стручних 
скупова и конференција. Студентски радови кандидата излагани су на великом броју 
изложби. Запажен је рад кандидата на националним и међународним конкурсима, где 
је освојила чак осам награда и признања, од чега две друге награде и три откупа. Један 
је од аутора више објављених радова. Члан је локалног комитета IASTE (International 
Association for the Exchange of Students for Technical Experience)-а у Београду. Бавила се 
волонтерским радом у Арт Центру у Београду. У периоду од 2012-2014. године радила 
је на изради архитектонских и урбанистичких пројеката у пројектантским бироима у 
Врању и Београду, као и у бироу „Greater Вelfast Development“ на Универзитету Ulster у 
Белфасту.  
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2. Филип Петровић, маст.инж.арх. 
БИОГРАФИЈА КАНДИДАТА 

ОБРАЗОВАЊЕ 

Основне академске студије Архитектонски факултет Универзитета у Београду 

2007-2010 Завршио основне академске студије у трајању од три године, са просечном 
оценом 8,04.  

На Основним и мастер студијама просечна оцена из уже научне и уметничке области 
Урбанизам и просторно планирање је 8,55. 

Мастер академске студије Архитектонски факултет Универзитета у Београду 

2010-2012 Завршио мастер студије у трајању од две године, са просечном оценом 8,92. 
Усмерење: Архитектура. Дипломирао са оценом 10, под менторством професора М. 
Рибара. 

Специјалистичке студије Архитектонски факултет Универзитета у Београду 

2012 Уписао специјалистичке студије: Енергетска ефикасност и зелена архитектура, Од 
укупно 11 испита, положио 6 са просечном оценом 8.95 (остали испити су у изради) 

Специјалистичке студије Архитектонски факултет Универзитета у Београду 

2013 Уписао специјалистичке студије: Урбана обнова - Градови у новом миленијуму. 
Од укупно 9 испита, положено 5 са просечном оценом 8.87 (остали испити су послати или у 
изради) 

Докторске академске студије Архитектонски факултет Универзитета у Београду 

2013 + Уписао Докторске студије. Завршио прву годину докторских студија са просеком 10, 
уписао другу годину - усмерење урбанизам. 

  ПРИЗНАЊА: ТОКОМ ШКОЛОВАЊА 

     2003   ОШ „Јосиф Панчић“ у Београду – диплома „Вук Караџић“ 

     1999    Прво место, градско такмичење у макетарству  

     1995-2007    Петнаест различитих диплома и похвалница за успехе током школовања 

Познавање језика 

- Енглески: напредно писање, напредно читање 

- Француски: средњи ниво писања, основни ниво конверзације 

- Италијански: основни ниво писања, основни ниво конверзације 

  Познавање компјутерских програма 

- Office, Project, AutoCAD, Photoshop, Corel Draw, 3DSMax, SketchUp, Illustrator : напредно 
знање, Rhino, Grasshopper, ArchiCAD, Маya : средње знање 

РАД У НАСТАВИ 
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2010 – 2012 Универзитет Унион- Никола Тесла, Департман за архитектуру и урбанизам 
студент демонстратор на предметима: Дизајн у архитектури, Урбанистичко и 
просторно планирање.  
2013 – 2014 Архитектонски факултет, Универзитет у Београду, Департман за урбанизам 
Сарадник у настави на предметима: Студио пројекат 3 - Урбанизам, изборни предмет: 
Инвестиције у граду, Студио пројекат 4 - синтеза, Истраживање локације – изборни предмет, 
Трендови у урбаној инфраструктури – изборни предмет. 
 
Предавања одржана током студија 
2013  Приватно-јавна партнерства у процесу урбане обнове, Инвестиције у граду – изборни 
предмет,  Архитектонски факултет Универзитета у Београду; 
2013  Транзитно оријентисани развој, Саобраћај у граду – изборни предмет,  Архитектонски 
факултет Универзитета у Београду; 
2013 Развој модерног саобраћаја, Урбанистичко и просторно планирање, Факултет за 
градитељски менаџмент – архитектура, Универзитет Унион – Никола Тесла 
2011 Дигитални композитинг – бржи начин ефективне визуелизације ,Технике презентације 
архитектонског и урбанистичког дела, Факултет за градитељски менаџмент – архитектура, 
Универзитет Унион – Никола Тесла. 
 
РАДНИ ОДНОС 
 
2013 +  Сарадник у настави, Департман за урбанизам, Архитектонски факултет, Београд 
2013 + Delta Generali а.д.о., запослен за стално као ментор животних осигурања  
2012 -2013   Архитекта сарадник на пројекту детаљне регулације у оквиру предузећа з  
пројектовање, инжењеринг, извођење и надзор Zugay d.o.o., Београд 
2012 +  Delta Generali а.д.о., запослен као консултант животних осигурања (по уговору) 
2011 -  2014   Архитекта (сарадник) у оквиру атељеа за пројектовање ,,А'' у Младеновцу, у 
оквиру тима дипл. инж, арх. Весне Лужајић где ради на низу урбанистичких пројеката 
2011   Архитекта (аутор) на пројекту три породичне куће у низу у Бару, Црна Гора 
2010 +  Архитекта (сарадник) у оквиру пројектног бироа Модулар д.о.о., Београд. 
2010 – 2011  Ради као сарадник на више пројеката у оквиру пројектног бироа А.S. 
ARCHITECTURE STUDIO , Пекинг ( 2 урбанистичка пројекта преко 50.000м2) 
2010 – 2012   Сарадник у настави, Департман за архитектуру и урбанизам, Факултет за    
градитељски менаџмент – архитектура, Универзитет Унион – Никола Тесла   
2009 + Оснива KUBIK Labs (дизајн студио) са још троје колега у Београду, где пројектује и 
изводи 12 ентеријера, учествује на конкурсима и прави рекламни дизајн за велики  број фирми 
(Удружење Србија за младе, Unicredit banka, CEED, Liber Novus, Maximus Expo, Alter, Binemikom, 
Поштанска штедионица, Институт за стране језике, Fun group, Go2, Eurojet, Економски 
факултет, Правни факултет и др.) 
2009  Студентска пракса у пројектном бироу MODULAR, Београд 
2009 + Директор маркетинга, штампарија Биграф плус, Београд 
2007 + Хонорарно ради као дизајнер штампарије Биграф плус, Београд 
 
ПРАКСА ТОКОМ СТУДИЈА 
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2013  Студентска пракса у пројектном бироу Модулар д.о.о. Београд, на пројектима   зелене и 
енергетски ефикасне архитектуре. 

2010  Студентска пракса на градилишту, пословно сервисни објекат у блоку 43 на Новом 
Београду, површине 3000м2, Извођач д.о.о., Београд, радови извођени 2010-2012 године. 

2009  Студентска пракса у пројектном бироу Модулар д.о.о. Београд. 

 ИЗЛОЖБЕ:  

„У корак са временом – 50 година предмета конструктивни системи и просторне  
структуре“, Музеј примењене уметности, Београд 2013. (Студентски рад и плакат)  

31. салон архитектуре, Београд, 2009. (Студентски рад и плакат)  

Изложба ликовних радова, галерија Коцка, Београд, 2009. (Студентски рад) 
 

УРБАНИСТИЧКО АРХИТЕКТОНСКИ КОНКУРСИ И ПРОЈЕКТИ 
1. Ентеријер за модног дизајнера, Кнеза Симе Марковића 10, Београд, 
Архитектонски факултет, конкурс за израду идејног решења ентеријера продавнице 
одеће модног дизајнера Драгане Огњеновић (2009). 
2. Schindler Award – Acess for All, интернационални конкурс за израду 
урбанистичког плана, локалитет ,,Schutzenmatt’’, Берн, Швајцарска (2010). 
3. Доградња Градске библиотеке, Нови Сад, Градска библиотека Новог Сада и 
Друштво архитеката Новог Сада, израда идејног решења (2011), друго место. 
4. Ка новом музеју у Смедереву, Смедерево, израда идејног архитектонског 
решења сталне поставке и пратећих садржаја, као и решење ентеријера и екстеријера 
истог простора Музеја у Смедереву (2012), друго место. 
5. Schindler Award – Acess for All, интернационални конкурс за израду 
урбанистичког плана Олимпијског комплекса, Берлин, Немачка (2012). 
6. Просторно архитектонско/скулптурално визуелно обележје, Старо Панчево, 
Панчево (2012). 
7. Урбана зона туристичког центра Клековача, GB IMMO d.o.o., планина 
Клековача, БиХ, израда архитектонско урбанистичког решења површине 383ha (2014), 
у току. 

ОБЈАВЉЕНИ РАДОВИ:  

Зборник са међународног научног скупа - рад у целини (М33) 

1. Ф. Петровић, А. Петровић, Јелена Марић (2014) Урбане трансформације: 
предвиђање нових метода грађанске партиципације, Дигиталне библиотеке и 
дигитални архиви 2014, Филолошки факултет Универзитета у Београду. 
2. Ф. Петровић, А. Петровић, Данило Фурунџић (2014) Први светски рат у култури и 
библиографији, Утицај Првог светског рата на развој урбанизма у Београду 2014, 
Филолошки факултет Универзитета у Београду. 
 
Водећи научни часопис националног значаја - рад у целини  
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3. Ф. Петровић, А. Петровић (2014). Значење адаптибилности у архитектонском 
пројектовању, Београд: Изградња, рад прихваћен за штампу. 
Монографије националног значаја  
1. З. Бировљевић, А. Петровић, Ф. Петровић (2008). Оперативни менаџмент и 
функционалном ревизијом прописа и других одредаба у области цевног транспорта 
ПТТ саобраћаја, телекомуникација, Београд: Номотехнички центар.; 674 страна 
(COBISS. SR – I146421516) 
2. З. Бировљевић, А. Петровић, Ф. Петровић (2007). Практикум за примену 
урбанистичко –грађевинско-правне регулативе за изградњу објеката за кориснике 
социјалне заштите у Србији, Београд: Номотехнички центар;331 страна (ISBN 978-86-
903347-4-2) 
3. З. Бировљевић, А. Петровић, Ф. Петровић (2007). Менаџмент и прописи за правно-
комунално уређење Београда, Београд: Номотехнички центар. 
4.  З. Бировљевић, А. Петровић, Ф. Петровић (2007). Правне одредбе за изградњу 
објеката у Београду, књига 2, Београд: Номотехничка радионица центра за 
имплементацију прописа Европске уније.; 432 стране  (ISBN 978-86-87451-03-02) 
5. З. Бировљевић, А. Петровић, Ф. Петровић (2008). Оперативни менаџмент и 
функционална ревизија саобраћајних прописа у области ваздушног саобраћаја са 
пратећим прописима, Београд: Номотехнички центар.; 670 страна  (COBISS.SR – 
1D147155724) 
6.  З. Бировљевић, А. Петровић, Ф. Петровић (2007) Практикум за примену 
менаџмента у урбанистичким одредбама и пратећим прописима Закона о 
планирању и изградњи Србије, Београд: Центар за Номотехнику. (ISBN 978-86-81839-
63-2). 
7. З. Бировљевић, А. Петровић, Ф. Петровић (2007) Оперативни менаџмент и 
функционална ревизија саобраћајних прописа у области друмског саобраћаја са 
пратећим прописима, Београд: Номотехнички центар.; 642 стране (ISBN 978-86-
903347-6-6) 
8. З. Бировљевић, А. Петровић, Ф. Петровић (2008). Оперативни менаџмент и 
функционална ревизија урбанистичко-грађевинских прописа за изградњу објеката у 
Републици Србији, Београд: Номотехнички центар.; 991 страна (COBISS.SR – ID 
148507404) 
9.  А. Петровић, З. Бировљевић, Ф. Петровић (2009). Техничко правне одредбе за 
изградњу објеката у Београду, књига 1, Београд: Номотехничка радионица центра за 
имплементацију прописа Европске уније, 234 стране  (ISBN 978-86-87451-04-9) 
10. З. Бировљевић, А. Петровић, Ф. Петровић (2008). Оперативни менаџмент и 
функционална ревизија саобраћајних прописа у области воденог саобраћаја са 
пратећим прописима, Београд: Номотехнички центар.; 760 страна     (ISBN 978-86-
903347-8-0) 
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11. З. Бировљевић, А. Петровић, Ф. Петровић (2008). Оперативни менаџмент и 
функционална ревизија саобраћајних прописа у области железничког саобраћаја са 
пратећим прописима , Београд: Номотехнички центар.; 601 страна (ISBN 978-86-
903347-7-3) 
12. А. Петровић, З. Бировљевић, Ф. Петровић(2007).Практикум за примену 
урбанистичко-грађевинско- правне регулативе изградњу објеката за корисника 
социјалне заштите у Србији, Београд: Центар за Номотехнику,(ISBN 978-86-903347-4 2). 
13.  З. Бировљевић, А. Петровић, Ф. Петровић (2007) Урбанистичко – правне одредбе 
за изградњу објеката у Републици Србији, Београд: Центар за номотехнику (COBISS. 
SR – ID 148507404) 

Радови у штампи 
1. В. Марјановић, А. Петровић, Ф. Петровић (2014). Безбедност, здравље и 
организација на градилишту, Београд: Bigraf plus. (У штампи) 

РАД У СТРУЦИ 

СТУДИЈЕ И ЕКСПЕРТИЗЕ: ПРОСТОРНЕ, ЕКОНОМСКЕ, ИЗВОДЉИВОСТИ [избор, 4] 

1.  Студија изводљивости за рехабилитацију правосудних објеката, 
Карађорђева 48, Београд, наручилац: Европска инвестициона банка, клијент: Hill 
International, извршилац: MODULAR, сарадник (2010-2011). 
2.  Студија изводљивости за рехабилитацију правосудних објеката - Палата 
правде, Савска 17, Београд, наручилац: Европска инвестициона банка, клијент: Hill 
International, извршилац: MODULAR, сарадник (2010-2011). 
3.  Студија изводљивости за рехабилитацију правосудних објеката - Специјални 
суд, Устаничка 29, Београд, наручилац: Европска инвестициона банка, клијент: Hill 
International, извршилац: MODULAR, сарадник (2010-2011). 
4.  Студија изводљивости за рехабилитацију правосудних објеката - Нова 
зграда тужилаштва, Кнеза Милоша, Београд, наручилац: Европска инвестициона 
банка, клијент: Hill International, извршилац: MODULAR, сарадник (2010-2011). 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ: УРБАНИЗАМ И УРБАНИ ДИЗАЈН  

1.   Ексклузивна пешачка стаза ,Mirax group’’, Будва, Црна Гора, дужина 500м, 
пројекат: MODULAR, сарадник (2009), изведено. 
2.   План детаљне регулације за подручје између саобраћајнице Т-6, Угриновачке 
и Барањске улице, Земун, Београд, план детаљне регулације: Zugay d.o.o., сарадник 
(2013), план објављен у службеном листу Београда бр. 37/13. 
3.   Урбанистички пројекат препарцелације и изградње кп. бр. 1157 ко. 
Младеновац Варош, инвеститора АД ,,Керамика'' Младеновац и Јаворка Божић, 
урбанистички пројекат: атеље за пројектовање ,,А'', сарадник (2011 – 2014), изведено. 
4.   Урбанистички пројекат препарцелације и изградње на кп. бр. 1551/2, 1551/2, 
1551/3, 1551/14, 1553/1, 1553/4, 1553/5, 1553/6, 1553/7, 1553/8, 1553/9, 1553/10, 
1553/13, 1558/12, 1558/13, 1558/14, 1558/15, КО. Младеновац Варош, инвеститора 
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Стамбене задруге ,,Кошутица'', урбанистички пројекат: атеље за пројектовање ,,А'', 
сарадник (2011 – 2014), изведено. 
5. Урбанистички пројекат препарцелације и изградње кп. бр. 847 КО. Младеновац 
Варош, инвеститори Томислав, Радослав и Дејан Стеванчевић, урбанистички пројекат: 
атеље за пројектовање ,,А'', сарадник (2011 – 2014), изведено. 
 

ПРОЈЕКТИ: УРБАНИЗАМ И УРБАНИ ДИЗАЈН  

1.  Комплекс 8 стамбено пословних зграда, Кикинда, идејни и главни пројекат: 
MODULAR, сарадник (2010-2012). 
2.  Projekat ,,Green city’’ (стамбено пословна зграда, тржни центар, школа, вртић и 
пошта), 90.000м2, Смедерево, идејни и главни пројекат: MODULAR, сарадник (2009). 
3.  Логистички центар ,,Tinex’’,Скопље, Македонија, 20.000м2, идејни и главни 
пројекат: MODULAR, у процесу пројектовања главни пројекти, сарадник (2014). 
4.  Комплекс вила, Република Башкортостан, Русија, 10.000м2, идејни пројекат: 
MODULAR, у процесу пројектовања, сарадник (2013). 
5.   Комплекс фабрике ,,Aquawell’’ (постројења за флаширање минералне воде, 
432 000 l/дан), Косјерић, 8000м2, идејни и главни пројекат: MODULAR, сарадник 
(2012). 
6.   Комплекс луксузних вила, Близикуће, Свети Стефан, Црна Гора, 8.000м2 
објеката, 80.000 земљишта, идејни и главни пројекат: MODULAR, сарадник (2009), у 
изградњи. 
7.   ТЕДА HUIGU industrial service centre (service apartment and R&D office building), 
Tianjin Binhai Haigu, 109.800м2 објеката, 21.323м2 земљиште, Кина, израда идејног 
пројекта: A.S. ARCHITECTURE - STUDIO, сарадник (2013). 
8.   Комплекс 100 пословних зграда ,,Ordos 20+10’’ (зграде T9a, T9b, P13), Ордос, 
Монголија, 22.150м2,  идејни и главни пројекат: In+Of Architecture, сарадник (2011). 

 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ: АРХИТЕКТУРА  

1.   Спортско-рекреативни комплекс олимпијских базена, Ђуре Даничића 4, 
Смедерево, 7.500м2, идејни и главни пројекат: MODULAR, сарадник (2010), изведено. 
2.   Стамбено пословна зграда, Ђушина 8, Београд, 2500м2, идејни и главни 
пројекат: MODULAR, сарадник (2013), изведено. 
3.   Стамбено пословна зграда, Скендербегова 3, Београд, 4.500м2, идејни и глани 
пројекат: MODULAR, сарадник (2012), изведено. 
4.   Стамбено пословна зграда, Матице српске, Београд, 2.500м2, идејни и главни 
пројекат: MODULAR, сарадник (2010), изведено. 
5.   Три породичне куће у низу, Бар, Црна Гора, 600м2 објеката, 3.000м2 земљишта, 
идејни и главни пројекат: KUBIK Labs, аутор (2011) 
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ПРОЈЕКТИ: АРХИТЕКТОНСКИ 

1.   Четири породичне куће у оквиру насеља ,,Dubrovnik heights’’, Иваница, Босна и 
Херцеговина,  712м2, идејни и главни пројекат: KUBIK Labs, Београд, аутор (2013). 
2.   Мултифункционални комплекс ,,S.A.B. Group’’, Аутопут Београд - Загреб бб, 
Београд, изложбени салон 12.000м2, канцеларијски простор 5.500м2, хотел 6.500м2, 
идејни пројекат: MODULAR, сарадник (2011). 
3.  Стамбено пословни објекат, Баје Пивљанина, Београд, 1.300м2, идејни и главни 
пројекат: MODULAR, сарадник (2012).  
4.  Cargo логистички центар, Аутопут Београд -  Ниш бб, Ниш, 11.000м2, идејни 
пројекат: MODULAR, сарадник (2013). 
5.  Стамбено пословни објекат, Станоја Главаша 29, Београд, идејни и главни 
пројекат: MODULAR, сарадник (2014). 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ: ЕНТЕРИЈЕР, АДАПТАЦИЈА, РЕКОНСТРУКЦИЈА  

- укупно 10  

ПРОЈЕКТИ: ЕНТЕРИЈЕР, АДАПТАЦИЈА, РЕКОНСТРУКЦИЈА  

- укупно 10  

МИШЉЕЊЕ О КАНДИДАТУ  

Након увида у резултате педагошког, научно-истраживачког и уметничког рада, 
Комисија процењује да је кандидат Филип Петровић, мастер инжењер архитектуре, 
својим радом показао велику стручност, као и значајан научни допринос. Кандидат 
Филип Петровић завршио је основне и мастер академске студије у року од пет година, 
уписао специјалистичке и докторске студије. Од 2013. године Филип Петровић је 
ангажован у настави на Департману за урбанизам, где је кроз рад са студентима 
показао знање, као и преданост у раду. Комисија истиче велики број објављених 
научних радова кандидата, који је паралелно са радом у настави постигао значајне 
резултате и у стручном раду. Његови радови излагани су на више изложби, 
учествовао је у изради великог броја урбанистичко архитектонских конкурса, од којих 
су два награђена. Аутор је рада у водећем часопису националног значаја, два 
зборника са међународног научног скупа, као и великог броја монографија од 
националног значаја. Учествовао је у изради просторних и економских студија и 
експертиза, али и значајног броја изведених пројеката урбанизма, урбанистичког 
пројектовања, архитектуре, реконструкције, адаптације и ентеријера.  
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ЗАКЉУЧАК КОМИСИЈЕ 

 

Увидом у све елементе укупних радних резултата кандидата  

   Александре Ђорђевић маст.инж.арх., 

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

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

Комисија закључује да је кандидат Александра Ђорђевић, маст.инж.арх, својим 
радом и постигнутим резултатима задовољила све поменуте услове и предлаже 
Изборном већу Архитектонског факултета у Београду избор Александре Ђорђевић, у 
звање сарадника за ужу научну, односно уметничку област: Урбанизам и просторно 
планирање, на Департману за урбанизам Архитектонског факултета Универзитета у 
Београду.  

 

У Београду, 31. март 2015. године  

 

Чланови Комисије : 

• мр Рајко Kорица, председник Комисије, ________________________________ 

редовни професор Архитектонског факултета у Београду 

• др Владан Ђокић, члан Комисије, ______________________________________ 

редовни професор Архитектонског факултета у Београду 

• др Урош Радосављевић, члан Комисије,_________________________________ 

доцент Архитектонског факултета у Београду 

• мр Бисерка Митровић, члан Комисије,___________________________________ 

доцент Архитектонског факултета у Београду и 

• др Јасминка Цвејић, члан Комисије,_____________________________________ 

редовни професор Шумарског факултета у Београду 
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ЗАКЉУЧАК КОМИСИЈЕ 

 

Увидом у све елементе укупних радних резултата кандидата  

   Филипа Петровића маст.инж.арх., 

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

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

Комисија закључује да је кандидат Филип Петровић маст.инж.арх, својим радом и 
постигнутим резултатима задовољио све поменуте услове и предлаже Изборном 
већу Архитектонског факултета у Београду избор Филипа Петровића, у звање 
сарадника за ужу научну, односно уметничку област: Урбанизам и просторно 
планирање, на Департману за урбанизам Архитектонског факултета Универзитета у 
Београду.  

 

У Београду, 31. март 2015. године  

 

Чланови Комисије : 

• мр Рајко Kорица, председник Комисије, ________________________________ 

редовни професор Архитектонског факултета у Београду 

• др Владан Ђокић, члан Комисије, ______________________________________ 

редовни професор Архитектонског факултета у Београду 

• др Урош Радосављевић, члан Комисије,_________________________________ 

доцент Архитектонског факултета у Београду 

• мр Бисерка Митровић, члан Комисије,___________________________________ 

доцент Архитектонског факултета у Београду и 

• др Јасминка Цвејић, члан Комисије,_____________________________________ 

редовни професор Шумарског факултета у Београду 
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