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И з в е ш т а ј 

Комисије за избор наставника у звање ванредног професора за ужу научну, односно 
уметничку област Урбанизам и просторно планирање на Департману за урбанизам 
Архитектонског факултета Универзитета у Београду 

 

 

 

Декан Архитектонског факултета, проф. др Владан Ђокић, на основу предлога Департмана за 
урбанизам, дана 12.03.2015. године донео је одлуку бр. 02-11/1-10 о расписивању конкурса за 
избор једног наставника у звање ванредног професора за ужу начну, односно уметничку област 
Урбанизам и просторно планирање на Департману за урбанизам Архитектонског факултета у 
Универзитета у Београду, на одређено време од 5 (пет) година. 

Конкурс је објављен у недељном листу Националне службе за запошљавање ''ПОСЛОВИ'', дана 
18. марта 2015. године, а на основу општих и посебних услова предвиђених чланом 65. Закона 
о високом образовању ("Сл. Гласник РС", бр. 76/05, 100/07 – аутентично тумачење, 97/08, 
44/2010, 93/12, 89/13 и 99/14), Статутом Универзитета у Београду (''Гласник УБ'', бр. 162/11 - 
пречишћен текст, 172/13 и 178/14), Статутом Факултета ("Сл. билтен АФ", бр. 89/12 - пречишћен 
текст и 98/14) и Законом о раду ("Сл. Гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14). 

Изборно веће Архитектонског факултета је на седници одржаној 23. марта 2015. годинe донело 
одлуку бр. 01-396/2-4 о образовању Комисије за припрему извештаја за избор кандидата у 
саставу:  

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

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

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

Увидом у конкурсни материјал примљен од Опште службе Факултета, Комисија је утврдила да 
је на Конкурс благовремено приспела једна пријава кандидата др Уроша Радосављевића, 
доцента на Департману за урбанизам Архитектонског факултета у Београду, (бр. пријаве 02-
445/1 од 30. марта 2015). Након прегледа и анализе поднете пријаве, Комисија подноси: 
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И З В Е Ш Т А Ј 

О ПРИЈАВЉЕНОМ КАНДИДАТУ 

 

Комисија је након увида у поднету документацију др Уроша Радосављевићa, д.и.а., доцента 
Архитектонског факултета Универзитета у Београду, констатовала да је Пријава потпуна и да 
кандидат испуњава све формалне услове конкурса. 

1. ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ КАНДИДАТА 

Др Урош Радосављевић, дипл. инж. арх. рођен je у Београду 01. априла 1972. године, где је 
завршио основну школу и средњу архитектонску школу. Архитектонски факултет Универзитета 
у Београду уписао је школске 1992/93 године и дипломирао 1999. године са просечном оценом 
8.66 у току студирања и оценом 10 (десет) на дипломском раду чиме је стекао звање 
дипломирани инжењер архитектуре. Специјализирао је на програму Mенаџмент јавног 
сектора и урбано управљањe 2003. године и магистрирао на програму Урбани менаџмент и 
развој 2005. године, оба програма на Еразмус Универзитету Ротердам – Инситут за становање и 
студије урбаног развоја, Холандија. Магистарска диплома нострификована је на Универзитету у 
Београду 2007. године у звање магистра техничких наука у области архитектуре и 
урбанизма. Академско звање доктора техничких наука из области архитектуре и 
урбанизма стекао је 2015. године на Архитектонском факултету Универзитета у Београду.  

На Архитектонском факултету у Београду радио је у својству демонстратора од 1997-1999. 
године на предмету Пројектовање 1 код проф. др Милана Ракочевића на Катедри за 
урбанистичко и архитектонско пројектовање Архитектонског Факултета Универзитета у 
Београду. 

Кандидат др Урош Радосављевић запослен је на Департману за урбанизам Архитектонског 
факултета Универзитета у Београду, најпре као асистент приправник од 1999-2009. године, а 
потом као доцент од 2009. године надаље, где реализује наставу као руководилац студија, 
теоријских и изборних предмета на основним, мастер и специјалистичким студијама. Члан је 
менторских комисија за одбрану дипломских радова, ментор је на 13 дипломских, 1 
специјалистичком, 50 завршних радова студената основних академских студија и на 
студентским радовима који су освајали награде и признања на неколико међународних 
студентских конкурса. Гостује као наставник на Факултету за урбано и регионално планирање 
Аjова Универзитета, САД 2011. године и на међународној летњој школи Архитектонског 
факултета Алгерo Универзитета у Сасариjу, Италија 2013. године. 

Кандидат је осим формалног образовања у периоду од 2006. до 2014. године похађао 10 
професионалних тренинга и програма у организацији међународних организација и стекао 
интернационалне сертификације као тренер на више актуелних тема из области урбанизма, 
конкректно урбаног менаџмента, управљања и планирања урбаним развојем. 

Учествовао је током свог целокупног научног и истраживачког рада на укупно 5 научно-
истраживачких пројеката, од тога 2 национална пројекта Министарства просвете, наукe и 
технолошког развоја Републике Србије (2006-2007 и 2011-2015), као и на 3 међународна 
пројекта: УН ХАБИТАТ-а (2006-2008), ФП6 ЕУ (2006-2009) и TEMPUS - БЕОГРАД ПРЕСТОНИЦА 
(2006). У свом научно-истраживачком раду до сада је остварио укупно 34 научно истраживачка 
резултата на међународној и домаћој истраживачкој сцени у свим категоријама, од тога је 23 у 
периоду након избора у звање доцента. Уредник је научне монографије Савремени приступи 
урбаном дизаjну за одрживи туризам Србиjе (2013) са Ксенијом Лаловић, коаутор је укупно 9 
поглавља у монографијама, 8 радова у часописима, 8 радова са конференција, 5 техничких и 
развојних решења и 9 изложби стручних радова, односно 11 изложби на којима је учествовао 
као ментор студентских радова. 
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Стручни рад током целокупне каријере у оквиру области урбанизма и архитектуре обавља као 
члан ауторског тима на укупно 18 просторних планова општина и генерална урбанистичка, 
односно регулациона плана од којих су 14 усвојена, на изради 4 урбанистичке студије, 9 
урбанистичко-архитектонска конкурса и 2 урбанистичка пројекта, као и 3 архитектонска идејна 
и главна пројекта од која су сва 3 реализована. У оквиру стручног рада посебно се издвајају 
руковођење израдом Плана за туристичко активирање Голубачке тврђаве (2009-2010) и 
Интегралног плана за активирање сеоског туризма источне Србије (2011-2012) на 
Архитектонском факултету Универзитета у Београду у оквиру ГИЗ пројекта Општински 
економски развој у Подунављу. Добитник је 14 награда и признања за стручни рад на 
међународним салонима урбанизма, архитектуре и на урбанистичко-архитектонским 
конкурсима и 3 међународна признања и награде у својству ментора студентских радова. Члан 
jе Америчког удружења планера од 2011. г. и Удружења урбаниста Србије од 2000. г. у оквиру 
кога је од 2008. до 2013. г.  изабран на функцију члан председништва. Активно говори и пише 
на енглеском језику. 

2. СТРУЧНА БИОГРАФИЈА, ДИПЛОМЕ И ЗВАЊА 

2.1. Стицање формалних квалификација и диплома 

Дипломирао је 1999. године на Архитектонском факултету Универзитета у Београду са 
просечном оценом 8.66 у току студирања и оценом 10 на дипломском раду под насловом 
Академија за визуелне комуникације код ментора проф. др Милорада Рибара, чиме је стекао 
звање дипломирани инжењер архитектуре. Специјализирао је на програму Mенаџмент 
јавног сектора и урбано управљањe 2003. године на Еразмус Универзитету Ротердам – 
Институт за становање и студије урбаног развоја, Холандија, са радом под насловом 
Унапређење коришћења урбаног јавног простора Београда, ментор Ед Франк. Магистрирао је 
на програму Урбани менаџмент и развој 2005. године на Еразмус Универзитету Ротердам – 
Институт за становање и студије урбаног развоја, Холандија, са радом под насловом Анализа 
вотерфронт развојних стратегија, ментор др Вилем ван Винден, комисија Форбс Дејвидсон, 
Марко ван Хук. Магистарска диплома нострификована је на Универзитету у Београду 2007. 
године у звање магистра техничких наука у области архитектуре и урбанизма. 

Докторску дисертацију из уже научне области урбанизам и просторно планирање под 
насловом Формирање модела урбаног менаџмента у реализацији стратешких пројеката 
одбранио је 2015. године на Архитектонском факултету Универзитета у Београду пред 
комисијом у саставу: проф. др Владан Ђокић (ментор), проф. мр Рајко Корица (председник 
Комисије) и проф. др Нада Драговић и тиме стекао академски назив доктора техничких наука 
из области архитектуре и урбанизма. 

Образовање и дипломе 

2015 Доктор техничких наука из области архитектуре и урбанизма, докторска дисертација 
''Формирање модела урбаног менаџмента у реализацији стратешких пројеката'', 
Архитектонски факултет Универзитет у Београду, комисија – ментор проф. др Владан 
Ђокић, проф. мр Рајко Корица, проф. др Нада Драговић. 

2005 Магистар урбаног менаџмента и развоја (магистар техничких наука у области архитектуре 
и урбанизма, нострификација Универзитет у Београду 2007.), магистарска теза ''Анализа 
вотерфронт развојних стратегија'', Институт за становање и урбани развој, Еразмус 
Универзитет Ротердам, Холандија, ментор dr Willem van Vinden. 

2003 Специјалиста менаџмента јавног сектора и урбаног управљања, специјалистички рад 
''Унапређење коришћења урбаног јавног простора Београда'', Институт за становање и 
урбани развој, Ротердам, Холандија, ментор Ед Франк. 

1999 Дипломирани инжењер архитектуре, дипломски рад ''Академија за визуелне 
комуникације'', Архитектонски факултет у Београду, ментор проф. др. Милорад Рибар. 
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У циљу што бољег овладавања специфичним знањима у области урбанизма и просторног 
планирања потребним за стицање формалних квалификација, као и стручног усавршавања 
уопште, др Урош Радосављевић у више наврата борави у иностранству на међународним 
семинарима, специјализованим курсевима, програмима и другим облицима стручног и 
педагошког усавршавања, и то: 

Стручно усавршавање 

2014 Open World Program Rule of Law & Whistleblowers, sponsored by the Open World 
Leadership Center, the U.S. Department of State and the Library of U.S. Congress, Washington, 
D.C ., Illinois Central College, Peoria, IL, University of Illinois at Springfield, IL, USA, 10

th
  – 21

st
 

of September 2014. 

2012 Open World Program Rule of Law & Governance, sponsored by the Open World Leadership 
Center, the U.S. Department of State and the Library of U.S. Congress, Washington, D.C ., 
Detroit, MI, USA, 7

th
  –18

th
 of November 2012. 

2011 Junior Faculty Development Program, JFDP, in the field of Architecture & Urban Planning at 
University of Iowa, School of Urban and Regional Planning, Iowa City, IA, financed by The 
United States Department of State, 10

th
 of January – 20

th
 of May 2011. 

2010 Certified trainer, professional training for urban planning practitioners ''Managing Conflicts & 
Urban Development in Multiethnic Communities'', CEU SUMMER UNIVERSITY, financed by 
Local Government Initiative of the Open Society Institute – LGI/OSI, Budapest, Hungary, 20

th
 – 

26
th

 of June 2010. 

2009 Certified trainer, professional course ''Public Management of Urban Change in Transitional 
Cities'', CEU SUMMER UNIVERSITY, co-sponsored by The Local Government and Public Service 
Reform Initiative of the Open Society Institute, Budapest, Hungary, 29

th
 of June – 10

th
 of July 

2009. 

2008 Certified trainer in the field of Urban road safety, Cycling & Urban traffic management, ELTIS 
(European Local Transport Information Service) professional training in sustainable transport 
systems, Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe (REC), PARAMOUNT - 
EU project FP6-2004-TREN 3, Budapest, Hungary, 14

th
 – 16

th
 of April 2008. 

2008 Capital Investment Programmes: A vital element of municipal financial management in 
selected Central and Eastern European Countries, Refresher Course, IHS Rotterdam, CoPLAN, 
IHS Romania and NUFFIC, Tirana, Albania, 1

st
 – 12

th
 December 2008. 

2007 Certified trainer in the field of Mobility management and travel awareness, Parking 
Management & Alternative fuels and new vehicle technologies, ELTIS (European Local 
Transport Information Service) professional training in sustainable transport systems, FGM-
AMOR Austrian Mobility Research, PARAMOUNT - EU project FP6-2004-TREN 3, Graz, 29

th
 of 

May - 1
st

 of June 2007. 

2007 ESRI ArcGIS напредни сертификовани курс, GDi /GIS Data, Београд, UN-Habitat Serbia 

2006 ESRI ArcGIS основни сертификовани курс, GDi /GIS Data, Београд, UN-Habitat Serbia 

2004 Стручни испит за дипломираног инжењера архитектуре (Министарство за капиталне 
инвестиције Р. Србије бр. 4677) 
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2.2. Кретање у служби и звања 

Кандидат др Урош Радосављевић ради на Архитектонском факултету 17 година. Најпре ради 2 
године као демонстратор на Катедри за урбанистичко и архитектонско пројектовање. Од 1999. 
г. запослен је укупно 15 година, од тога 10 година у сaрадничком звању као асистент 
приправник и 5 година у наставничком звању доцента у оквиру Катедре за урбанизам и 
просторно планирање, односно касније Департмана за урбанизам и то: 

Запослење 

2009 Доцент на Архитектонском факултету Универзитета у Београду на Департману за 
урбанизам 

2005–2009 Асистент приправник на Архитектонском факултету Универзитета у Београду на 
Департману за Урбанизам 

1999–2005 Асистент приправник на Архитектонском факултету Универзитета у Београду на Катедри 
за урбанизам и просторно планирање на прeдмeту Урбане функције 

1997-1999 Студент-демонстратор на Архитектонском факултету Универзитета у Београду на 
Катедри за урбанистичко и архитектонско пројектовање на прeдмeту Пројектовање 1 

2.3. Рад у настави   

Кандидат др Урош Радосављевић у наставничком звању, након избора у звање доцента, 
учествује у извођењу наставе на 4 студијска програма Архитектонског факултета као 
руководилац студија, теоријских и изборних предмета и радионица, затим као ментор 
завршних радова основних академских студија, као ментор и као члан менторских комисија 
дипломских радова и као ментор на специјалистичком раду. У наставку следи списак предмета 
кандидата, изложби и награда у својству ментора студентских радова: 

Рад у извођењу наставе на програмима Архитектонског факултета 

У наставничком звању, након избора у звање доцента 

 Основне академске студије – Архитектура 

2009-2015 М11.2 УРБАНЕ ФУНКЦИЈЕ, наставници: проф. мр Рајко Корица (руководилац), проф. др 
Миодраг Ралевић, в. проф. др Ксенија Лаловић, доц. мр Јелена Живковић, доц. Зоран 
Ђукановић, доц. др Урош Радосављевић за део УРБАНЕ ФУНКЦИЈЕ – ЈАВНЕ СЛУЖБЕ 

2009-2014 М17.1 и М17.2 МОБИЛНОСТ У ГРАДУ, изборни предмет, руководиоци в. проф. др Ксенија 
Лаловић и доц. др Урош Радосављевић  

2009-2014 М18. СТУДИО ПРОЈЕКАТ 3 - УРБАНИЗАМ, руководилац Студија доц. др Урош Радосављевић, 
руководилац предмета проф. мр Рајко Корица 

2010, 2012 М19. СТУДИО ПРОЈЕКАТ 4 - СИНТЕЗА, ментор на 50 завршних радова основних академских 
студија и руководилац Студија: 

 Метаморфоза: Дорћол-Менхетен – од партаје до небодера, шк. 2009/10 

 Визија регенерације културног кварта у Берну, шк. 2011/12 

2011 М23.2. - РАДИОНИЦА 1, РОТЕРДАМ – АМСТЕРДАМ – ПОТСДАМЕР, руководиоци доц. др 
Урош Радосављевић и доц. Зоран Ђукановић  

2010 М23.2. - РАДИОНИЦА 1, СТРУЧНА ЕКСКУРЗИЈА БУДИМПЕШТА – БЕЧ – ГРАЦ, руководилац 

 Мастер академске студије – Архитектура 

2015 МАСА-12020-07: ИСТОРИЈА И ТЕОРИЈА 2: ТЕОРИЈСКЕ ОСНОВЕ УРБАНОГ МЕНАЏМЕНТА, 
заједнички изборни предмет за све модуле, руководилац  

2015 МАСА-12040-03: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 2 – УРБАНИЗАМ: УРБАНА МОБИЛНОСТ, усмерење сви 
модули, изборни предмет, руководилац 
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2012 M4.1. СТУДИО, Ново читање архитектуре Медитерана, резиденцијално становање, 
руководилац Студија доц. арх Милош Ненадовић, наставник доц. др Урош Радосављевић 

2011 М7.1 - РАДИОНИЦА 1 И М7.3 - РАДИОНИЦА 3, РОТЕРДАМ – АМСТЕРДАМ – ПОТСДАМЕР, 
руководиоци доц. др Урош Радосављевић и доц. Зоран Ђукановић 

2011 М7.1 - РАДИОНИЦА 1, НАСЛЕЂЕ КОНФЛИКТА У ИЗГРАЂЕНОМ ОКРУЖЕЊУ, доц. др Урош 
Радосављевић, доц. Иван Куцина, доц. Зоран Ђукановић, гостујући наставници: Melissa 
Kinnear, Peter Newton, Oxford School of Architecture, Oxford Brookes University 

2010-2013 М8.1 –  УРБАНИ МЕНАЏМЕНТ, изборни предмет, руководилац 

2012 М8.3 –  МЕНАЏМЕНТ ЛОКАЛНОГ РАЗВОЈА, изборни предмет, руководилац 

2009-2015 М9.1. ТЕЗА и М9. 2. ПРОЈЕКАТ, члан менторске комисије на преко 100 дипломских радова: 

 Између архитектуре и природе, ментор в. проф. Дејан Милетић, шк.  2014/15 

 Производња града: Постиндустријска фаза Дунавске улице, ментор доц. арх. Небојша 
Фотирић, шк. 2014/15 

 Архитектура предела - природно и артифицијелно, ментор в. проф. Дејан Милетић, 
шк.  2013/14 

 Савремени мултифункционални пословни објекат – изазови савремених технологија 
и материјала, ментор проф. др Бранислав Жегарац, шк. 2012/13 

 Туристичко услужни вишенаменски садржаји у београдским приобалним ареалима, 
ментор доц. мр Александар Виденовић, шк.  2012/13 

 Центар савремене уметности – Ушће, ментор в. проф. Дејан Милетић, шк.  2011/12 

 Корисни (вишенаменски) садржаји – станишта на путевима туризма Србије, ментор 
доц. мр Александар Виденовић, шк. 2009/10 и шк. 2011/12 

 Самодовољниград - будућност становања, ментор в. проф. арх. Борислав Петровић, 
шк. 2009/10 

 Едукаторијум / медијатека / библиотека - Савски кеј уз Карађорђеву улицу, ментор 
проф. Тамара Шкулић, шк. 2009/10 

 Рехабилитациони центар са домом за особе са посебним потребама, ментор проф. 
др Милица Јовановић Поповић, шк. 2009/10 

2010 М9.1. ТЕЗА и М9. 2. ПРОЈЕКАТ, ментор 11 дипломских радова, тема ''Kафане и механе: 
стари и/или будући имиџ Београда'', комисија: ментор доц. др Урош Радосављевић, доц. мр 
Александар Виденовић и доц. арх Душан Игњатовић 

 Мастер академске студије – Интегрални урбанизам 

2014 М4.2. ТЕЗА и М4.3. ПРОЈЕКАТ, ментор на 2 дипломска рада, тема ''Регенерација централне 
градске зоне Kрагујевца'', комисија: ментор доц. др Урош Радосављевић, проф. мр Рајко 
Корица и доц. мр Будимир Судимац 

2012-2015 М2.5. ИНТЕГРАЛНИ ПРОЈЕКАТ 1, руководилац предмета 

 Специјалистичке академске студије – Урбана обнова – Градови у новом миленијуму 

2009-2014 3.1 ОБНОВА ИНФРАСТРУКТУРЕ, изборни предмет, проф. мр Рајко Корица и доц. др Урош 
Радосављевић 

2011 МЕНТОР НА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОМ РАДУ Анализа могућности унапређења приобаља 
Београда за развој бициклизма, Јелица Илић, дипл. инж. шумарства, комисија: ментор доц. 
др Урош Радосављевић, проф. др Ева Ваништа Лазаревић и проф. мр Рајко Корица 

 Ментор студентских радова на конкурсима 

 2013 ''Garden Cities for Tomorrow – International Federation of Housing and Planning – IFHP'', 
ментор студентским тимовима на међународном конкурсу на предмету Интегрални 
пројекат 1 - МАС Интегрални урбанизам и на предмету Урбани менаџмент - МАС 
Архитектура, Изложба у оквиру IFHP конгреса  у Лондону 

 2012 "Access for All", ментор студентским тимовима на међународном конкурсу SchindlerAward 
2012, у Берну, на предмету СП 4 – синтеза. Тема: Реконструкција кварта око железничке 
странице у Берну. Менторски тим Архитектонског факултета: доц. мр Ксенија Лаловић, 
проф. мр Петар Арсић, доц. др Марија Маруна, доц. мр Урош Радосављевић 
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Изложбе у својству ментора студентских радова 

Након избора у звање доцента 

1 2014 23. међународни Салон урбанизма у Београду, рад ''Имплементација модела унапређеног 
пословања за регенерацију централне градске зоне Kрагујевца'', студент Александра 
Ђорђевић, ментор доц. мр Урош Радосављевић (2. награда у категорији студентских радова 
за завршне Мастер пројекте ''Интегрални урбани пројекти за развој центра Крагујевца'' 13 
студената МАС Интегрални урбанизам, ментори наставници и сарадници Департмана за 
урбанизам) 

2 2013 22. међународни Салон Урбанизма у Нишу, рад ''Кооперативни рехабилитациони туризам 
– Нова Варош“, студенти Александра Ђорђевић, са 1. године МАС - Интегрални урбанизам 
на предмету Интегрални пројекат 1, и студенти Јелена Радосављевић, Ана Зорић и Јована 
Бугарски, са МАС Архитектуре на предмету Урбани менаџмент, ментори: доц. мр Урош 
Радосављевић, асист. мр Данијела Миловановић Родић и асист. Иван Симић 

3 2013 Изложба студентских радова на International Federation of Housing and Planning – IFHP 
конгресу  у Лондону, рад ''Cooperative Rehab Tourism: Nova Varoš'', студенти Александра 
Ђорђевић, са 1. године МАС - Интегрални урбанизам на предмету Интегрални пројекат 1, и 
студенти Јелена Радосављевић, Ана Зорић и Јована Бугарски, са МАС Архитектуре на 
предмету Урбани менаџмент, ментори: доц. мр Урош Радосављевић, асист. мр Данијела 
Миловановић Родић и асист. Иван Симић (Селекција у 14 радова на глобалном нивоу на 
међународном студентском конкурсу ''Garden Cities for Tomorrow'') 

4 2012 Иложба студентских радова са предмета Уметност у јавним градским просторима – Public 
Art and Public Space – The Art of Wine – ВиноГрад, ментор доц. Зоран Ђукановић и 
Менаџмент локалног развоја, ментор доц. мр Урош Радосављевић, у оквиру програма 
''Немачке агенције за техничку сарадњу (ГИЗ)'' Општински економски развој у Подунављу у 
пројекту ''Аутентично етно из Источне Србије'' у сарадњи са Националном корпорацијом за 
развој туризма Србије, Министарством за економију и регионални развој Р. Србије, 
општинама Неготин, Голубац, Кладово и Доњи Милановац. Пратећа манифестација у оквиру 
Мајских свечаности у општини Неготин 

5  2012 Изложба 7. Архиенале у Врању, рад ''Метроом до идентитета – Станица Хиподром'', 
студенти Александра Ђорђевић и Јована Бугарски, са 3. године ОАС Архитектуре на 
предмету Студио пројекат –3 Урбанизам, ментор доц. мр Урош Радосављевић 

6 2012 Изложба награде ''Новости'' у категорији студентских пројеката у 2011.  години у Србији. 
Рад ''Метроом до идентитета'', студенти Александра Ђорђевић, Јелена Радосављевић, 
Милош Костић и Јована Бугарски, са 3. године ОАС Архитектуре на предмету Студио 
пројекат – СП3 Урбанизам, ментор доц. мр Урош Радосављевић. Селекција 12 најбољих 
радова 

7 2011 Exhibition Contemporary Approach to Urban Design for Sustainable Tourism of Lower Danube 
Region. Exhibition of the results design studios of the Department of Urbanism University of 
Belgrade Faculty of Architecture in 2010/11 school year as a side session of ''Serbia Tourism and 
Business Forum. Sustainable Tourism for Rural Development joint UN Program, Ministry of 
Economy and regional Development, National corporation for Tourism Development of Serbia, 
Југословенско драмско позориште, Београд 

8 2011 Exhibition Contemporary Approach to Urban Design for Sustainable Tourism of Lower Danube 
Region. Exhibition of the results design studios of the Department of Urbanism University of 
Belgrade Faculty of Architecture in 2010/11 school year as a side session of ''Serbia Tourism and 
Business Forum. Sustainable Tourism for Rural Development joint UN Program, Ministry of 
Economy and regional Development, National corporation for Tourism Development of Serbia, 
Hyatt regency, Београд 

9 2010 Изложба студентских радова са Радионице просторно програмске могућности развоја 
индустријске зоне Крагујевац, пратећа манифестација Донаторске конференције у области 
дефинисања националне стратегије развоја индустријских паркова у Србији, Сава Центар, 
Београд, Наручилац: Министарство за економију и регионални развоја Републике Србије 
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Пре избора у звање доцента 

10 2004 Изложба студентских радова у оквиру Београдског Карневала Бродова, кoaутoр излoжбe 
студентских радова и члaн мeнтoрскoг тимa интердисциплинарних тимова студената са 
Архитектонског и Шумарског Факултета и Универзитета Уметности у Београду, PAPS – Public 
art and public space, Архитектонски Факултет Универзитета у Београду 

11 2003 Изложба студентских радова Сaвaмaлa – поглед у будућност, кoaутoр излoжбe студeнтских 
радова и члaн мeнтoрскoг тимa радова студената 4. године студија Архитектонског 
Факултета са предмета Урбане Функције - Центри, мaнифeстaциja Дaни Сaвaмaлe, Мaнaкoвa 
кућa, Бeoгрaд, организација изложбе PAPS – Public art and public space, Архитектонски 
Факултет Универзитета у Београду 

 

Награде и признања у својству ментора студентских радова 

Након избора у звање доцента 

1 2014 2. награда на 23. међународном Салону урбанизма у Београду у категорији студентских 
радова са завршним Мастер пројектима ''Интегрални урбани пројекти за развој центра 
Крагујевца'' 13 студената МАС Интегрални урбанизам, ментора наставника Департмана за 
урбанизам. Рад ''Имплементација модела унапређеног пословања за регенерацију 
централне градске зоне Kрагујевца'', студент Александра Ђорђевић, ментор доц. мр Урош 
Радосављевић 

2 2013 Селекција у 14 радова на глобалном нивоу на међународном студентском конкурсу 
''Garden Cities for Tomorrow – International Federation of Housing and Planning – IFHP'' за рад 
''Cooperative Rehab Tourism: Nova Varoš'', студенти Александра Ђорђевић, са МАС 
Интегрални урбанизам на предмету Интегрални пројекат 1, и студенти Јелена 
Радосављевић, Ана Зорић и Јована Бугарски, са МАС Архитектуре на предмету Урбани 
менаџмент, ментори: доц. мр Урош Радосављевић, асист. мр Данијела Миловановић Родић 
и асист. Иван Симић. Изложба у оквиру IFHP конгреса  у Лондону 

3 2012 Селекција у 5 радова на националном нивоу Србије на међународном студентском 
конкурсу ''Vision for a Revived Cultural Quarter in Berne – Schindler award 2012'' за рад 
''Intertwining'', студенти Марија Младеновић, Урош Дивац, Братислав Дамњановић са 3. 
године ОАС Архитектуре на предмету Студио пројекат 4 – синтеза, ментори: доц. мр Урош 
Радосављевић, руководилац предмета, и сарадник асист. Иван Симић 

 
 

Осим на Архитектонском факултету кандидат др Урош Радосављевић је у оквиру међународне 
сарадње са академским институцијама имао ангажовање у спровођењу наставе на два 
инострана факултета. 

Рад у извођењу наставе на програмима других факултета                 

Након избора у звање доцента 

2013 Међународна летња школа Архитектура пејзажа приобаља, Архитектонски факултет из 
Алгера, Универзитет у Сасарију, Италија, предавање по позиву Rural & Cultural Tourism for 
the Socio-economic Development in Serbia, панел дискусија Urban perspectives of coastal 
territories in Sardinia, ментор студентских тимова 

2011  Факултет за урбано и регионално планирање, Аjова Универзитет, Ајова Сити, САД, 
пролећни семестар шк. 2010/11. г у оквиру Програма за развој наставног особља на 
факултетима и вишим школама у САД (JFDP), предавање по позиву Urban Development 
Challenges in Serbia, гостујући наставник на предметима основних академских студија – 
Planning Livable Cities и Transportation Economics; и дипломских академских студија – 
Growth Management, Land Development Process и Community Development 
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У изборном периоду у звању доцента, од школске 2009/10 године, кандидат др Урош 
Радосављевић је у конципирању, организацији и извођењу наставе на основним академским 
студијама – архитектура и мастер академским студијама – архитектура кроз студентске 
евалуације добио позитивне, веома високе оцене педагошког рада на наставним предметима, 
са просечном оценом 4,62 (од максималних 5). 

Пре избора у звање доцента, кандидат је у периоду од 1999. до 2009. биo ангажован у 
реализацији наставе Архитектонског факултета у својству асистента приправника на 13 
предмета и 2 менторства студентским тимовима и у својству демонстратора на 1 предмету и то:  

У сарадничком звању 

 Основне академске студије – Архитектура 

2005-2009 М11.2 УРБАНЕ ФУНКЦИЈЕ, руководилац проф. мр Рајко Корица  

 М17.1 и М17.2 МОБИЛНОСТ У ГРАДУ, руководилац в. проф. Ксенија Лаловић 

 М17.1 САОБРАЋАЈ У ГРАДУ, руководилац проф. мр Рајко Корица 

 М18. СТУДИО ПРОЈЕКАТ 3 - УРБАНИЗАМ, руководилац проф. мр Рајко Корица 

 М 21.1 УВОД У УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ, руководилац проф. др Милица Бајић Брковић 

 Мастер академске студије – Архитектура 

2005-2009 М5 У Пројекат, руководилац проф. мр Рајко Корица  

 М5.2 Семинар 1, руководилац проф. мр Рајко Корица  

 М6 У Пројекат, руководилац проф. др Миодраг Ралевић 

2009 М8.1 – МЕНАЏМЕНТ УРБАНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ, руководилац проф. мр Рајко Корица 

 Петогодишње студије Архитектуре до 2005. г. 

1999–2005 УРБАНЕ ФУНКЦИЈЕ: СТАНОВАЊЕ, РЕКРЕАЦИЈА, ЦЕНТРИ, (матични асист. прип.), 
руководилац проф. др Петар Бадовинац 

 УРБАНИСТИЧКА ТЕХНИКА И КОМПОЗИЦИЈА, руководилац проф. мр Петар Арсић  

 УРБАНА СТРУКТУРА И ЗОНИРАЊЕ, руководилац проф. др Нада Лазаревић Бајец 

 УРБАНИСТИЧКО И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ, руководилац проф. др Милица Бајић Брковић 

1997-1999 ПРОЈЕКТОВАЊЕ 1 (као демонстратор), руководилац проф. др Милан Ракочевић 

 Ментор студентских радова на конкурсима 

 2006 Уређење Сремске улице – позивни конкурс, члан менторског и ауторског рада на предмету 
PAPS – Public art and public space, Архитектонски Факултет Универзитета у Београду, у виду 
експертског тима СГО Стари Град за израду Просторне провере за подручје Сремске улице у 
Београду, расписивач Урбанистички Завод Београда, Ј.П. 

 2005 Архитектура Урбанизам Панчева АУПА, члaн мeнтoрскoг тимa студентским тимовима на 
предмету PAPS – Public art and public space са Архитектонског Факултета Универзитета у 
Београду 
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2.4. Рад у развоју наставе и других делатности високошколске установе 

Осим рада у настави, кандидат др Урош Радосављевић био је активни члан неколико комисија 
и радних тела Архитектонског факултета:  

Ангажман у оквиру других делатности Архитектонског факултета 

Након избора у звање доцента 

2015 Члан Комисије за припрему Извештаја за избор два сарадника у звање асистента за ужу 
научну, односно уметничку област Урбанизам и просторно планирање на Департману за 
урбанизам  

2014-2015 Члан Комисије за пријемни испит мастер академских студија - Интегрални урбанизам 

2012-2015 Члан наставничког колегијума Мастер академских студија Интегрални урбанизам 

2012-2015 Заменик члана Комисија за дисциплинску одговорност студената Архитектонског 
факултета 

2013 Члан Радне групе за израду Плана интегритета Архитектонског факултета 

2010 Члан Радне групе Архитектонског факултета за утврђивање основа за израду 
Правилника о анализи оптерећености наставника и сарадника Архитектонског факултета 

Пре избора у звање доцента 

2005-2009 Координатор организације модула Студио пројекат 3 – Урбанизам на Основним 
академским студијама Архитектуре 

2007 Члан Комисије за спровођење анкете студентског вредновања на 3. години основних 
академских студија Архитектуре 

2000-2003 Члан централне Комисије за пријемни испит Архитектонског факултета 

 

2.5. Учешће у научно-истраживачким пројектима  

Кандидат др Урош Радосављевић учествовао је током свог целокупног научног и истраживачког 
рада на укупно 5 научно-истраживачких пројеката, од тога 2 национална пројекта 
Министарства просвете, наукe и технолошког развоја Републике Србије (2006-2007 и 2011-
2015, након избора у звање доцента), као и на 3 међународна пројекта: УН ХАБИТАТ-а (2006-
2008), ФП6 ЕУ (2006-2009) и TEMPUS - БЕОГРАД ПРЕСТОНИЦА (2006): Реч је о следећим 
пројектима: 

Учешће у националним научно истраживачким пројектима  
Након избора у звање доцента 

2011-2015 Просторни, еколошки, енергетски и друштвени аспекти развоја насеља и климатске 
промене – међусобни утицаји, научно-истраживачки пројекат финансиран од стране 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, Институт за 
архитектуру и урбанизам Србије, Београд. Подпројекат 3: Јачање институција, друштвени и 
институционални аспекти интегрисања климатски одговорног просторног развоја, 
Архитектонски  факултет Универзитета у Београду. Тема истраживања – Инструменти 
имплементације у контексту модерне управе, Истраживач и учесник 

Пре избора у звање доцента 

2006-2007 

 

Менаџмент урбане обнове и регенерације регија Србије, научно-истраживачки пројекат 
финансиран од стране Министарства за науку и технологију Републике Србије. Тема 
истраживања – Развојне стратегије приобаља за урбану обнову и регенерацију, 
Архитектонски  факултет Универзитета у Београду. Истраживач и учесник 
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Учешће у међународним научно истраживачким пројектима  
Пре избора у звање доцента 

2006-2009 PARAMOUNT - EU project FP6-2004-TREN 3, Priority 6.2 Sustainable Surface Transport, Specific 
Support Action (Part E),  научно-истраживачки пројекат Eвропске Уније у области одрживих 
транспортних система – циљ пројекта је дисеминација знања и искустава добрих пракси из 
Европске Уније на подручју југозападног Балкана. Наручилац: European Commission, 
Directorate General for Energy and Transport, Directorate D, Координатор пројекта: 
Forschungsgesellschaft Mobilität gemeinnützige GmbH FGM AMOR Austrian Mobility Research 
(AMOR). Координатор пројекта на Архитектонском Факултету Универзитета у Београду, 
тренер, предавач, реализатор пројекта 

2006-2008 UN-HABITAT Settlement аnd Inegration of Refugees Programme, Програм трајног размештаја и 
интеграције избеглих и расељених лица, агенција за имплементацију УН ХАБИТАТ 
канцеларија у Београду, донација Републике Италије под покровитељством Владе 
републике Србије, Министарство за инфраструктуру, један од циљева пројекта је подизање 
капацитета локалне самоуправе за процес интегралног приступа управљању територијалним 
развојем.  Јуниор национални консултант 

2006 БЕОГРАД ПРЕСТОНИЦА, међународни европски TEMPUS пројекат са циљем реформисања 
академског образовања архитеката у складу са Болоњском конвенцијом, сарадња 
Архитектонског Факултета Универзитета у Београду са Berlage Institute, Rotterdam и Fakultät 
für Architektur der RWTH Aachen, значај пројекта: интернационални. Учесник 

 

2.5. Друштвене активности релевантне за развој професије и универзитета 

Током своје целокупне каријере на Архитектонском факултету у Београду, а посебно у периоду 
након избора у звање доцента, кандидат др Урош Радосављевић учествује и представља 
Архитектонски факултет и Универзитет у Београду на многим значајним научним и стручним 
скуповима у земљи и иностранству. На тај начин остварује сарадњу са међународним и 
националним стручним и педагошким институцијама и стручњацима доприносећи развоју 
урбанистичке и архитектонске професије и уводећи савремене светске токове и достигнућа у 
домаћој и светској науци и пракси у едукативни процес и унапређење наставе.  

Професионални ангажман у оквиру Архитектонског факултета 

Након избора у звање доцента 

2011–
2015 

Истраживач на националном научно-истраживачком пројекту Просторни, еколошки, 
енергетски и друштвени аспекти развоја насеља и климатске промене – међусобни 
утицаји, финансиран од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
Републике Србије, Институт за архитектуру и урбанизам Србије, Београд. Подпројекат 3: 
Јачање институција, друштвени и институционални аспекти интегрисања климатски 
одговорног просторног развоја, Архитектонски факултет Универзитета у Београду. 

2010-2012 Руководилац сарадње испред Архитектонског факултета Универзитета у Београду са 
Националном корпорацијом за развој туризма Р. Србије, потписано Писмо о намерама о 
сарадњи између Архитектонског факултета и Националне корпорације. Сарадња 
реализована на предметима основних и дипломских студија Департмана за урбанизам 
(СП4 Синтеза, М5У-студио, М9 Мастер пројекат, Менаџмент локалног развоја и 
Уметност у јавним градским просторима) и укључивање наставника, сарадника и 
студената Архитектонског факултета у пројекте са релевантним националним 
институцијама Републике Србије и општинама у источној Србији. 

2011-2012 Руководилац сарадње са општином Неготин и интегралног плана за одрживи развој 
сеоског туризма Источне Србије испред Архитектонског факултета Универзитета у 
Београду у оквиру пројекта Општински економски развој у Подунављу Немачке агенције 
за техничку сарадњу (GIZ). Сарадња реализована на предмету дипломских студија 
Департмана за урбанизам Менаџмент локалног развоја. 
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2009-2010 Руководилац сарадње и плана за туристичко активирање Голубачке тврђаве испред 
Архитектонског факултета Универзитета у Београду у оквиру пројекта Општински 
економски развој у Подунављу Немачке агенције за техничку сарадњу (GTZ-KWD). 
Сарадња реализована на предмету мастер академских студија М9 Мастер пројекат и 
укључивање наставника, сарадника и студената Архитектонског факултета у пројекат и 
план. 

2005-2012 Аутор на изради урбанистичких студија, просторних планова општина, урбанистичких 
генералних и детаљних планова у Истраживачко-пословном центру Архитектонског 
факултета 

Пре избора у звање доцента 

2006-2009 Координатор на научно‐истраживачком пројекту ЕУ на Архитектонском факултету 
PARAMOUNT ‐ EU project FP6‐2004‐TREN 3, Priority 6.2 Sustainable Surface Transport, 
Specific Support Action (Part E). Наручилац: European Commission, Directorate General for 
Energy and Transport, Directorate D, Координатор пројекта: Forschungsgesellschaft 
Mobilität gemeinnützige GmbH FGM AMOR Austrian Mobility Research (AMOR) 

2006 Учесник европског TEMPUS пројекта БЕОГРАД ПРЕСТОНИЦА за реформу академског 
образовања архитеката у складу са Болоњском конвенцијом, сарадња Архитектонског 
Факултета Универзитета у Београду са Berlage Institute, Rotterdam и Fakultät für 
Architektur der RWTH Aachen 

 

Професионални ангажман изван факултета                 

Након избора у звање доцента 

2011-2015 Члан Америчког удружења планера (The American Planning Association – APA) 

2008-2013 Члан Председништва Удружења урбаниста Србије, председник конкурсне комисије 

2013 Рецензент за међународни научни часопис: City, Territory and Architecture, Springer Open 
Journal 

2008-2012 Члан Комисије за планове општине Соко Бања делегиран од стране Министарства 
животне средине и просторног планирања Републике Србије 

Пре избора у звање доцента 

2006-2008 Јуниор национални консултант UN-HABITAT Settlement аnd Inegration of Refugees 
Programme, агенција за имплементацију УН ХАБИТАТ канцеларија у Београду, донација 
Републике Италије под покровитељством Владе републике Србије, Министарство за 
инфраструктуру. 

2000-2001 Консултант Програм имплементације за Пројекат: Хитан Смештај и Заштита од 
Поплава, Северно-источна Војводина. Клијент: CARE International Yugoslavia, ECHO, 
Имплементирано 

 

Предавања по позиву                 

2013 Rural & Cultural Tourism for the Socio-economic Development in Serbia, Међународна 
летња школа Архитектура пејзажа приобаља, Архитектонски факултет из Алгера, 
Универзитет у Сасарију, Италија July 7

th
 2013. 

2013 Urban perspectives of coastal territories in Sardinia, panel discussion with Arnaldo Cecchini, 
Alessandra Casu, Valeria Monno, Monica Johansson, Alessio Satta, Uros Radosavljevic, with 
the participation of the institutional partners representatives, July 7

th
 2013. 

2011 Urban Development Challenges in Serbia, the University of Iowa, School of Urban and 
Regional Planning, Iowa City, IA, USA, March 2nd 2011. 
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3. ОБЈАВЉЕНИ РАДОВИ  

3.1. Научни радови и публикације 

Кандидат др Урош Радосављевић има укупно 34 остварена научно истраживачка резултата на 
међународној и националној истраживачкој сцени у свим категоријама, од тога је 23 научна 
рада у периоду након избора у звање доцента и то: 

М10 - Монографије, монографске студије, тематски зборници, лексикографске и картографске 
публикације међународног значаја 

Након избора у звање доцента 

1 М14 2013 Радосављевић, У., Лаловић, К. и Миловановић-Родић, Д. (2013) Повезивање кључних 
агенција за одрживе урбане пројекте у Голупцу и Неготину у М. Пуцар, Б. Димитријевић 
и И. Марић (Ур.) Климатске промене и изграђени простор: политика и пракса у 
Шкотској и Србији. Београд: ИАУС, стр. 472-490, ISBN 978-86-80329-72-7. 

2 М14 2013 Миловановић-Родић, Д., Лаловић, К. и Радосављевић, У. (2013) Процес формулисања 
одрживих решења са локалним иницијативама: заједнички рад и остварени резултати у 
рибарском насељу Текија и Крушевцу у М. Пуцар, Б. Димитријевић и И. Марић (Ур.) 
Климатске промене и изграђени простор: политика и пракса у Шкотској и Србији. 
Београд: ИАУС, стр. 446-465, ISBN 978-86-80329-72-7. 

Пре избора у звање доцента 

3 М14 2008 Лаловић, К. и Радосављевић, У. (2008) ТИС за управљање општинским земљиштем 
општине Ваљево у Л. Рамирез, Ђ. Мојовић, Б. Галаси, Р. Чолић и З. Вуксановић Мацура 
(Ур.) SIRP BOOK - The settlement and Integration of Refugees Programme in Serbia 2005-
2008, Београд: УН ХАБИТАТ, стр. 157-188, ISBN/ISSN: 978-86-87415-06-5. 

4 М14 2006 Радосављевић, У. (2006) Град река у В. A. Милић и В. Ђокић (Ур.) Београд Престоница. 
Београд: Архитектонски факултет Универзитет у Београду; Berlage Institute, Rotterdam и 
Fakultät für Architektur der RWTH Aachen. стр. 316-331, ISBN 86-80095-84-2. 

 

М20 - Радови објављени у научним часописима међународног значаја 

Након избора у звање доцента 

1 M23 2014 Radosavljević, U. & Furundžić, D. (2014) Urban Management & Mobility in Strategic Projects 
in Eastern Serbia, Traffic and Transport Engineering, ICTTE, vol. (2), pp. 847-852. Indexed on 
Thomson Reuters  

2 М23 2014 Furundžić, D. & Radosavljević, U. (2014) Examples of Alternative Transportation Systems in 
Urban Environments, Traffic and Transport Engineering, ICTTE, vol. (2), pp. 853-859. Indexed 
on Thomson Reuters 

3 М24 2015 Radosavljević, U., Đorđević, A. & Živković, J. (2015) Business Improvement Districts as a 
Management Instrument for City Center’s Regeneration in Serbia, Facta Universitatis, Series: 
Architecture and Civil Engineering, vol. 13 (1) Категоризација Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја  

4 М24 2015 Lalović, K., Radosavljević, U. & Đukanović, Z. (2015) Reframing Public Interest in the 
Implementation of Large Urban Projects in Serbia: the Case of Belgrade Waterfront Project, 
Facta Universitatis, Series: Architecture and Civil Engineering, vol. 13 (1) Категоризација 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја  

Пре избора у звање доцента 

5 М24 2008 Radosavljević, U. (2008) Conditions influencing waterfront development and urban actors 
capacity as a strategic response, SPATIUM International Review, vol. 17-18, pp.78-83. 
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М30 - Зборници међународних научних скупова 

Након избора у звање доцента 

1 М33  2014 Radosavljević, U., Lalović, K. & Živković, J. (2014) Urban Management Model in the 
Implementation of Strategic Projects in Serbia. In Proceedings of the X International 
Symposium - Research & Design for Industry. Belgrade: JAES & Faculty of Mechanical 
Engineering, pp. 242-254, ISBN 978-86-84231-35-4. 

2 M33 2013 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, pp. 78-90, ISBN 978-7728-201-1. 

3 М33 2013 Lalović, K., Radosavljević, U. & Radosavljević, J. (2013) Knowledge Dissemination on Urban 
Mobility at the Faculty of Architecture in Belgrade. In N. Martins (Ed.), Proceedings of the 
International Conference Sustainable Urban & Transport Planning – SUTP. Belgrade: United 
Nations Development Programme (UNDP) Serbia, pp. 219 – 234, ISBN 978-7728-201-1. 

4 М33 2011 Перић, А. и Радосављевић, У. (2011) Могућности развоја едукације у домену еколошки 
одрживог пројектовања и планирања. У Г. Ћосић (Ур.) Зборник радова међународног 
симпозијума Инсталације и архитектура. Београд: Архитектонски факултет 
Универзитет у Београду, стр. 43-49, ISBN 978-86-7924-058-3. 

5 М33 2011 Lalović K., Živković J. & Radosavljević U. (2011) Urban Governance Challenges in Planning and 
Implementation of Climate Change Adaptation and Mitigation Measures. In Proceedings of 
the International Academic & Professional Conference Architecture & Urbanism-Civil 
Engineering-Geodesy / Past, Present, Future. Faculty of Architecture University of Banja Luka, 
pp. 2333-2345, ISBN 978-99955-667-60. 

6 М33 2010 Radosavljević, U., Lalović, K. & Mrđenović, T. (2010) Perspectives for urban experts in future 
urban development and mobility practice in Serbia. In M. Schrenk, V. Popovich, & P. Zeile 
(Eds.), Proceedings of International Conference Cities for Everyone: Liveable, Healthy, 
Prosperous - Promising vision or unrealistic fantasy. Vienna, Austria: Competence Center of 
Urban and Regional Planning CORP, pp. 539-544, ISBN 978-39502139-9-7. 

7 М33 2010 Mrđenović, T., Lalović, K. & Radosavljević, U. (2010) Territorial information systems as an 
instrument for developing social capital in local communities in Serbia. In M. Schrenk, V. 
Popovich, & P. Zeile (Eds.) Proceedings of International Conference Cities for Everyone: 
Liveable, Healthy, Prosperous - Promising vision or unrealistic fantasy. Vienna, Austria: 
Competence Center of Urban and Regional Planning CORP, pp. 703-713, ISBN 978-39502139-
9-7. 

 

М40 - Националне монографије, тематски зборници 

Након избора у звање доцента 

1 М45 2013 Радосављевић, У. и Лаловић, К. (2013) Стратешко умрежавање актера за одрживи развоj 
туризма Србиjе. У К. Лаловић и У. Радосављевић (Ур.) Савремени приступи урбаном 
дизаjну за одрживи туризам Србиjе. Београд: Архитектонски факултет Универзитет у 
Београду, стр. 51-81, ISBN 978-86-7924-064-4. 

2 М45 2013 Радосављевић, У. (2013) Умрежавање међународних, националних и локалних 
институција за одрживи локални развој насеља Источне Србије. У М. Баjић-Брковић (Ур.) 
Климатске промене, националне политике и локални развоj. Београд: Архитектонски 
факултет Универзитет у Београду, ISBN 978-86-7924-100-9. 

3 М48 2013 Лаловић, К. и Радосављевић, У. (2013) (Ур.) Савремени приступи урбаном дизаjну за 
одрживи туризам Србиjе. Београд: Архитектонски факултет Универзитет у Београду, 
ISBN 978-86-7924-064-4. 
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Пре избора у звање доцента 

4 М41 1998 EXPEDITIO PERAST 97 - ГРУПА АУТОРА (1998) Триста година самоће. Београд: 
Архитектонски факултет Универзитет у Београду, Клуб младих архитеката. COBISS.SR-ID 

60276748 

5 М46 2008 Лаловић, К. и Радосављевић, У. (2008) Територијални информациони систем за подршку 
управљању општинским земљиштем - мапирање општинског земљишта, ТИС у Ваљеву, 
едиција Територијални информациони системи (ТИС) као инструменти за подршку 
локалном развоју. Београд: УН ХАБИТАТ, ISBN 978-86-87415-05-8. 

6 М46 2008 Лаловић, К. и Радосављевић, У. (2008) Територијални информациони систем за подршку 
управљању првом фазом радне зоне дуж аутопута Крагујевац - Баточина - промоција 
радне зоне, едиција Територијални информациони системи (ТИС) као  инструменти 
за подршку локалном развоју. Београд: УН ХАБИТАТ, ISBN 978-86-87415-04-1. 

 

М50 - Часописи националног значаја 

Након избора у звање доцента 

1 M51 2015 Живковић, Ј., Радосављевић, У. и Миловановић-Родић, Д. (2015) Интегрални приступ 
прилагођавања градова климатским променама употребом инструмената дизајна 
отворених простора, Ecologica, vol. 22, no. 77 

2 М52 2009 Ољача, М. В., Ољача, С. И., Ковачевић, Д., Радивоjевић, Д., Глигоревић, К., Паjић, М., 
Ралевић, М., Митровић, Б. и Радосављевић, У. (2009) „Уређење, коришћење и мере 
заштите пољопривредног земљишта Општине Косjерић", Пољопривредна техника, vol. 
34, бр. 4, стр. 83-94. 

Пре избора у звање доцента 

3 M53 2007 Ољача, М. В., Ољача, С., Ковачевић, Д., Ружичић, Л. Н., Пајић, М., Ралевић, М., 
Митровић, Б., Радосављевић, У. и Марићевић, Ј. (2007) „Уређење, коришћење и заштита 
пољопривредног земљишта општине УБ“, Пољопривредна техника , vol. 32, бр. 4, стр. 
11-23. 

 

М60 - Зборници скупова националног значаја 

Пре избора у звање доцента 

1 М63 2006 Живковић, Ј., Радосављевић, У., Бобић, А., Ђукановић, З., Лаловић, К. и Јевтић, М. (2006) 
Истраживање потенцијала за унапређење и ревитализацију отворених јавних простора 
на примеру подручја Сремске улице у Београду. Публикација научно-стручног скупа 
Реконструкција и ревитализација града. Београд: Друштво урбаниста Београда, стр. 
435-444. 

 

М70 - Магистарске и докторске тезе 

Након избора у звање доцента 

1 М71 2014 Радосављевић, У. (2014) Формирање модела урбаног менаџмента у реализацији 
стратешких пројеката. Архитектонски факултет Универзитета у Београду, УДК 
5.012.3:711.4(043.3) 

Пре избора у звање доцента 

2 М72 2005 Радосављевић, У. (2005) Анализа вотерфронт развојних стратегија. Институт за 
становање и урбани развој, Еразмус Универзитет Ротердам, Холандија. 
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М80 - Техничка и развојна решења 

Након избора у звање доцента 

1 М84 2012 Радосављевић, У. (руководилац), Недељковић, С., Ђукановић, З., Бобић, А., Милоjкић, Д. 
и Симић, И. (2012) Интегрални план за одрживи развој сеоског туризма Источне 
Србије. Техничке карактеристике: интегралне мере за активирање сеоског туризма 
Источне Србије. Технолошке могућности: интегрално управљање територијом у области 
туризма. Реализатори резултата:  Архитектонски факултет Универзитета у Београду. 
Корисници резултата: Општина Неготин Општина Голубац, Општина Кладово и Општина 
Мајданпек. 

2 М84 2010 Лаловић, К. (руководилац), Радосављевић, У. (координатор) и Мрђеновић, Т. (2010) Веб 
сајт за дисеминацију и размену добрих пракси у области развоја одрживих 
транспортних решења. Техничке карактеристике: успостављање комуникације и међу 
институционалне сарадње свих нивоа управа у области одрживих транспортних решења. 
Технолошке могућности: ново решење проблема у области одрживог просторног 
развоја. Реализатори резултата:  Архитектонски факултет Универзитета у Београду. 
Корисници резултата: ЕУ и земље западног Балкана, Русије. http://www.eltis.org/  

3 M84 2010 Радосављевић, У. (руководилац), Мрђеновић, Т., Павић, Ј. и Крел, С. (2010) План за 
туристичко активирање Голубачке тврђаве. Техничке карактеристике: интегралне 
мере за туристичко активирање Голубачке тврђаве. Технолошке могућности: интегрално 
управљање територијом у области туризма и културно-историјског наслеђа. Реализатори 
резултата: GTZ-KWD и Универзитет у Београду Архитектонски факултет. Корисници 
резултата: Општина Голубац. 

Пре избора у звање доцента 

4 М86 2008 Лаловић, К. и Радосављевић, У. (2008) Територијални информациони систем за 
подршку управљању првом фазом радне зоне дуж аутопута Крагујевац - Баточина - 
промоција радне зоне. Тип:  ГИС апликација. Одговорно лице: Ligia Ramirez CTA УН 
ХАБИТАТ канцеларије у Београду. Техничке карактеристике: ГИС апликација за подршку 
одлучивању развоју индустријске зоне у Крагујевцу. Технолошке могућности: преглед 
регулативних мера и карактеристика земљишта намењеног индустрији – каталог 
инвестиционих локација. Реализатори резултата: УН ХАБИТАТ, Београд. Корисници 
резултата: град Крагујевац. веб сајт града Крагујевца. 

5 М86 2008 Лаловић, К. и Радосављевић, У. (2008) Територијални информациони систем за 
подршку управљању општинским земљиштем - мапирање општинског земљишта; 
Тип:  ГИС апликација. Одговорно лице: Ligia Ramirez CTA УН ХАБИТАТ канцеларије у 
Београду. Техничке карактеристике:  ГИС апликација за подршку одлучивању у 
управљању општинским земљиштем. Технолошке могућности: преглед и анализа јавног 
земљишта. Реализатори резултата: УН ХАБИТАТ, Београд; Корисници резултата: град 
Ваљево. 

 

М90 - Патенти, ауторске изложбе, тестови 

Након избора у звање доцента 

1 М93 2011 Radosavljević, U. & Lalović, K. Ed. (2011), Contemporary Approach to Urban Design for 
Sustainable Tourism of Lower Danube Region, Exhibition of the results of professors, 
associates and students on five studios from the Department of Urbanism University of 
Belgrade Faculty of Architecture in 2010/11 school year as a side session of Serbia Tourism 
and Business Forum. Reviewers: Eva Vaništa Lazarević & Aleksandra Đukić Belgrade: 
University of Belgrade Faculty of Architecture. ISBN 978-86-7924-061-3. 
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3.2. Стручни и уметнички радови 

С обзиром да номенклатура објављених научних радова и публикација не обухвата значајан 
део опуса из области  урбанизма и архитектуре, односно стручна и уметничка дела која су 
важна за процену резултата рада наставника у поступку његовог избора, у наставку следи 
преглед урађених стручних и уметничких радова кандидата др Уроша Радосављевића. Стручни 
и уметнички рад током своје целокупне каријере у оквиру области урбанизма и архитектуре 
обавља као аутор и члан ауторског тима на укупно 18 просторних планова општина и генерална 
урбанистичка, односно регулациона плана (9 у изборном периоду доцента), на изради 4 
урбанистичке студије (1 у изборном периоду доцента), 9 урбанистичко-архитектонска конкурса 
(1 у изборном периоду доцента), 2 урбанистичка пројекта, 3 архитектонска идејна и главна 
пројекта од која су сва 3 реализована и 3 пројекта ентеријера од којих је један реализован. За 
стручни и уметнички рад у области урбанизма и архитектуре добио је на међународним 
салонима урбанизма и архитектуре укупно 14 награда и признања, од тога 1 награда у 
изборном периоду у звању доцента. 

Комплетан преглед урађених стручних и уметничких радова кандидата др Уроша 
Радосављевића је: 

 
Просторни и урбанистички планови  
Након избора у звање доцента 

1 2012 Просторни план Општине Уб. Руководилац: Митровић, Б. Аутори дела Пословно-
производни и услужни системи: Лаловић, К. и Радосављевић, У. Обрађивач: Архитектонски 
факултет Универзитета у Београду, Наручилац : Скупштина Општине Уб. План усвојен. 

2 2012 План генералне регулације Перућца. Руководилац: Митровић, Б. Аутори дела Градски 
центри и централне активности: Лаловић, К. и Радосављевић, У. Обрађивач: Архитектонски 
Факултет Универзитета у Београду. Наручилац: С. О. Бајина Башта. План усвојен. 

3 2012 Усклађени План генералне регулације Сурдулице. Руководилац: Митровић, Б. Аутори дела 
Центри и централне функције:  Лаловић, К. и Радосављевић, У. Обрађивач: Архитектонски 
Факултет Универзитета у Београду. Наручилац: С. О. Сурдулица. План усвојен. 

4 2012 Интегрални план за одрживи развој сеоског туризма Источне Србије. Руководилац: 
Радосављевић, У. Аутори: Радосављевић, У., Недељковић, С., Ђукановић, З., Бобић, А., 
Милоjкић, Д. и Симић, И. Обрађивач: Архитектонски факултет Универзитета у Београду. 
Наручилац: С. О. Неготин. План усвојен. 

5 2012 Усклађени Просторни план Општине Сурдулица. Руководилац: Митровић, Б. Аутори дела 
Пословно-производни и услужни системи: Лаловић, К., Миловановић, Д. и Радосављевић, У.  
Обрађивач: Архитектонски Факултет Универзитета у Београду, Наручилац: С. О. Сурдулица. 
План усвојен. 

6 2011 План генералне регулације Бајине Баште. Руководилац: Митровић, Б. Аутори дела Центри и 
централне функције:  Лаловић, К. и Радосављевић, У. Обрађивач: Архитектонски Факултет 
Универзитета у Београду. Наручилац: С. О. Бајина Башта. План усвојен. 

7 2011 Просторни плана Општине Косјерић. Руководилац: Митровић, Б. Аутори дела Пословно-
производни и услужни системи: Лаловић, К. и Радосављевић, У. Обрађивач: Архитектонски 
Факултет Универзитета у Београду. Наручилац: С. О. Косјерић. План усвојен. 

8 2010 План за туристичко активирање Голубачке тврђаве. Интегрални стратешки план просторног 
и социо-економског развоја. Радосављевић, У. Аутори: Радосављевић, У. (руководилац), 
Мрђеновић, Т., Павић, Ј. и Крел, С. Обрађивач: Архитектонски факултет у Београду. 
Наручилац: GTZ-KWD. План усвојен. 

9 2010 План генералне регулације Сурдулице. Руководилац: Митровић, Б. Аутори дела Центри и 
централне функције:  Лаловић, К. и Радосављевић, У. Обрађивач: Архитектонски Факултет 
Универзитета у Београду. Наручилац: С. О. Сурдулица. План усвојен. 
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Пре избора у звање доцента 

10 2009 План детаљне регулације I месне заједнице Жарково – Јулино Брдо. Руководилац: 
Бадовинац, П. Аутори: Бадовинац, П., Корица, Р., Лојаница, М., Лаловић, К., Живковић, Ј., 
Ђукановић, З., Радосављевић, У. и Цоловић, Ј. Обрађивач: Архитектонски факултет 
Универзитета у Београду. Наручилац: Град Београд. План усвојен. 

11 2009 Детаљни урбанистички план Бечића. Руководилац: Ралевић, М. Аутори дела Центри и 
централне функције: Лаловић, К. и Радосављевић, У. Обрађивач: Архитектонски Факултет 
Универзитета у Београду. Наручилац: С. О. Будва, Р. Црна Гора. План усвојен. 

12 2008 Нацрт за Генерални план Костолца. Руководилац: Ђукић, А. Аутори дела Градски центри и 
централне активности: Лаловић, К. и Радосављевић, У. Обрађивач: Архитектонски Факултет 
Универзитета у Београду. Наручилац: С. О. Пожаревац. Усвојен Програм 

13 2008 Програм за План генералне регулације Купинова. Руководилац: Ђукић, А. Аутори дела 
Градски центри и централне активности: Лаловић, К. и Радосављевић, У. Обрађивач: 
Архитектонски Факултет Универзитета у Београду. Наручилац: С.О. Пећинци. 

14 2008 Детаљни урбанистички план Будва – Центар. Руководилац: Ралевић, М. Аутори дела 
Центри и централне функције: Лаловић, К. и Радосављевић, У. Обрађивач: Архитектонски 
Факултет Универзитета у Београду. Наручилац: С. О. Будва, Р. Црна Гора. План усвојен. 

15 2008 Нацрт за План генералне регулације Соко Бање. Руководилац: Ђукић, А. Аутори дела 
Градски центри и централне активности: Лаловић, К. и Радосављевић, У. Обрађивач: 
Архитектонски Факултет Универзитета у Београду. Наручилац: С. О. Соко Бања.  Усвојен 
Програм 

16 2008 Нацрт за Просторни план Општине Голубац. Руководилац: Митровић, Б. Аутори дела 
Пословно-производни и услужни системи: Лаловић, К. и Радосављевић, У. Обрађивач: 
Архитектонски Факултет Универзитета у Београду. Наручилац: С. О. Голубац. Стратегија 
усвојена. 

17 2007 Генерални план Пожаревца. Руководилац: Ђукић, А. Аутори дела Центри и централне 
функције:  Лаловић, К. и Радосављевић, У. Обрађивач: Архитектонски Факултет 
Универзитета у Београду. Наручилац: С. О. Пожаревац, План усвојен. 

18 2007 Просторни план Општине Сурдулица. Руководилац: Митровић, Б. Аутори дела Пословно-
производни и услужни системи: Лаловић, К., Миловановић, Д. и Радосављевић, У.  
Обрађивач: Архитектонски Факултет Универзитета у Београду, Наручилац: С. О. Сурдулица. 
План усвојен. 

 

Урбанистичке студије 

Након избора у звање доцента 

1 2012 Студија интегрални приступ у одрживом развоју сеоског туризма Источне Србије и 
препоруке за уређење сеоских туристичких домаћинстава. Аутори: Радосављевић, У., 
Недељковић, Симић, И., Бобић, А. и Милоjкић, Д. Обрађивач: Архитектонски факултет 
Универзитета у Београду. Наручилац: С. О. Неготин. 

Пре избора у звање доцента 

2 2006 Студија урбаних просторних потенцијала подручја Сремске улице. Аутори: Живковић, Ј., 
Бобић, А., Ђукановић, З., Радосављевић У. и Јевтић, М. Обрађивач: PAPS, Архитектонски 
факултет Универзитета у Београду. Наручилац: Г. Београд, Г.О. Стари град и Урбанистички 
завод Београда. 

3 2006 Студија развоја Соко Бање. Члан ауторског тима. Обрађивач: Архитектонски факултет 
Универзитета у Београду. Наручилац: С. О. Соко Бање. 

4 2000 Студија о могућностима активирања, правцима развоја и моделима трансформисања 
простора уз улицу Крајишких Бригада у Српском Броду, Република Српска. Члан ауторског 
тима. Обрађивач: Aрхитeктoнски фaкултeт Унивeрзитeтa у Бeoгрaду и Бродпројект Српски 
Брод. Наручилац: Скупштинa oпштинe Српски Брод. 
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Урбанистичко – архитектонски конкурси 

Након избора у звање доцента 

1 2014 Идејно урбанистичко - архитектонско решење изградње и уређења стамбено - пословног 
блока у центру Суботице. Аутори: Ђорђевић, А., Илић, М., Балалић, Н., Петровић, К., 
Радомиловић, С. и Грбић, М. Консултант: Радосављевић, У. Јавни урбанистички-
архитектонско конкурс. Расписивач: ЈП Дирекција за изградњу Града Суботице. 2. награда. 

Пре избора у звање доцента 

2 2003 Пословно-стамбени комплекс на углу ул. 27. марта и Ђушине у Београду. Аутори: Лаловић, 
К., Радосављевић, У., и Љубичић, З. Јавни архитектонско-урбанистички конкурс. Расписивач: 
Савез архитеката Србије, Београд. 3. награда. 

3 2002 Унапређење отворених простора старог језгра Земуна. Аутори: Радосављевић, У., 
Павловић, Т и Стефановић, И. Јавни програмско-урбанистички конкурс. Расписивач: Друштво 
урбаниста Београда, Друштво архитеката Београда. 

4 2001 Спортски објекти у Универзитетском кампусу, Никозија, Кипар. Аутори:  Бадовинац, П., 
Корица, Р., Киприану, А., Фотирић, Н., Ненадовић, М., Рајковић, И. и Радосављевић, У. 
Међународни урбанистичко-архитектонски конкурс. 3. награда (други пласман). 

5 2000 Делта М Ауто центар – Изложбени салон и сервис аутомобила, Нови Београд. Аутори:  
Симеуновић, С., Радосављевић, У. и Гмајнер, И. Позивни архитектонско-урбанистички 
конкурс, Расписивач: Делта М. 1. награда, објекат изведен. 

6 2000 Решење трга и звоника цркве, Херцег Нови, Црна Гора. Аутори:  Радосављевић, У., Јошић. П 
и Стефановић, И. Јавни урбанистичко-архитектонски конкурс. Расписивач: Савез архитеката 
Србије. Откуп (други пласман). 

7 2000 Вишепородично становање, Дедиње. Аутори:  Симеуновић, С., Радосављевић, У. и 
Стефановић, И. Позивни архитектонско-урбанистички конкурс. 

8 2000 Цветни трг, Београд.  Аутори:  Радосављевић, У., Баришић, Р., Стефановић, И. и Павловић, Т. 
Јавни програмско-урбанистички конкурс. Расписивач: Друштво урбаниста Београда, 
Друштво архитеката Београда. 

9 1996 Уређење блокова 40-43, Нови Београд. Аутори:  Цесарец, Ј., Игњатовић, С. и Радосављевић, 
У. Јавни анкетно-програмски урбанистички конкурс. Расписивач: Савез архитеката Србије. 
Посебно признање. 

 
Урбанистичко – архитектонски пројекти, архитектонски пројекти и реализације 

Пре избора у звање доцента 

  Урбанистичко – архитектонски пројекти   

1 2008 Ексклузивно туристичко насеље, Бечићи, Црна Гора, 38.000 м2 корисне површине, 
Прелиминарно идејно програмско урбанистичко-архитектонско решење, аутор са 
Мрђеновић, Т. 

 

2 2000 Тржни центар Абрамцево, Москва, Русија, 45.000 м2 корисне површине, Прелиминарно 
идејно урбанистичко-архитектонско програмско решење. Аутори: Манасијевић, Д., 
Радосављевић, У. и Стефановић, И. Компанија: Енергопројект ДД Урбанизам и Архитектура, 
Београд. 

 

  Архитектонски пројекти  

3 2002 Делта М Ауто центар – Изложбени Салон и Сервис аутомобила, Нови Београд. Аутори: 
Симеуновић, С., Радосављевић, У. и Гмајнер, И. Аутор конструкције: проф. др Буђевац, Д. 
Инвеститор: Делта М. Компанија: Машинопројект Копринг, Београд. Реализован пројекат. 

 

4 2003 Squadra рибарница на Каленић пијаци, Идејни и главни архитектонски пројекат, пројекат 
опреме. Аутори: Јошић, П. и Радосављевић, У. Инвеститор: “Squadra” – Реализован пројекат. 
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5 2003 Squadra рибарница на Новобеоградској пијаци, Идејни и главни архитектонски пројекат, 
пројекат опреме. Аутори: Јошић, П. и Радосављевић, У. Инвеститор: “Squadra” – Реализован 
пројекат. 

 

  Пројекти ентеријера  

6 2003 Продавница Net Market, ТЦ ''Таковска'', Београд. Идејни архитектонски пројекат, главни 
пројекат ентеријера и пројекат опреме. Аутор: Радосављевић, У.  Реализован пројекат. 

 

7 2002 Клуб Привредника, Подгорица. Идејни архитектонски пројекат и главни пројекат 
ентеријера. Аутори:   Јошић, П., Радосављевић, У. и Стефановић, И. 

 

8 2001 Пословница Аерофлота, Београд. Идејни архитектонски пројекат. Аутори: Јошић, П., 
Радосављевић, У. и Симеуновић, С. Инвеститор: Аерофлот, Москва. 

 

 

 

 

Изложбе уметничких и стручних радова 

Након избора у звање доцента 

1 2015 Изложба конкурсних радова за Идејно урб.-арх. решење изградње и уређења стамбено - 
пословног блока у центру Суботице, галерија Отвореног Универзитета Суботица (Аутори: 
Ђорђевић, А., Илић, М., Балалић, Н., Петровић, К., Радомиловић, С. и Грбић, М., консултант: 
Радосављевић, У).  

2 2014 23. међународни Салон урбанизма у Београду, излагач са радом Савремени приступи 
урбаном дизаjну за одрживи туризам Србиjе (2013), Ур. Лаловић, К. и Радосављевић, У. у 
категорији Публикације 

3 2012 21. међународни Салон урбанизма у Лесковцу, излагач са радом Генерални план 
Пожаревца (1 награда у категорији Генерални урбанистички планови, аутори дела Центри и 
централне функције:  Лаловић, К. и Радосављевић, У.) 

Пре избора у звање доцента 

4 2008 17. међународни Салон урбанизма у Бјељини, Р. Српска, излагач са радом Детаљни 
урбанистички план Бечића (1. награда у категорији Урбанистички планови, аутори дела 
Центри и централне функције: Лаловић, К. и Радосављевић, У.). 

5 2007 16. међународни салон урбанизма у Нишу, излагач са радовима ТИС пилот пројекти шест 
општина у Србији реализовани у оквиру УН ХАБИТАТ СИРП програма (1. награда у 
категорији Примене ИКТ алата у урбанистичком планирању, јуниор национални консултант); 
Студија развоја Соко Бање (3. награда у категорији Истраживања и студије, члан ауторског 
тима); Стратегија развоја планског подручја Општине Уб и Генерални План Костолца. 

6 2006 15. међународни салон урбанизма у Новом Саду, излагач са радом Просторни план 
Општине Сурдулица (1. награда у категорији Просторни планови, аутори дела Центри и 
централне функције:  Лаловић, К. и Радосављевић, У.). 

7 2000 9. међународни Салон урбанизма у Нишу, излагач са радом Студија о могућностима 
активирања, правцима развоја и моделима трансформисања простора уз улицу Крајишких 
Бригада у Српском Броду, Република Српска (1. награда у категорији Истраживања и 
студије, члан ауторског тима). 

8 1998 21. Салон архитектуре у Београду, излагач са публикацијом ''Триста година самоће'' 
(Признање за публицистику, члан ауторског тима). 

9 1997 6. међународни Салон урбанизма у Нишу, излагач са радом ''Триста година самоће'' (1. 
награда у  студентској категорији, члан ауторског тима). 
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Награде и признања за уметнички и стручни рад 

Након избора у звање доцента 

1 2014 2. награда на јавном урбанистичко-архитектонском конкурсу за Идејно урбанистичко - 
архитектонско решење изградње и уређења стамбено - пословног блока у центру Суботице. 
Аутори: Ђорђевић, А., Илић, М., Балалић, Н., Петровић, К., Радомиловић, С. и Грбић, М. 
Консултант: Радосављевић, У 

2 2012 1. награда на 21. међународном Салону урбанизма у Лесковцу у категорији Генерални 
урбанистички планови за Нацрт усклађеног генералног урбанистичког плана Пожаревца. 
Аутори дела Центри и централне функције:  Лаловић, К. и Радосављевић, У 

Пре избора у звање доцента 

3 2008 1. награда на 17. међународном Салону урбанизма у Бјељини, Р. Српска у  категорији 
Урбанистички планови за Детаљни урбанистички план Бечића. Аутори дела Центри и 
централне функције: Лаловић, К. и Радосављевић, У 

4 2007 1. награда на 16. међународном Салону урбанизама у Нишу у категорији Примене ИКТ 
алата у урбанистичком планирању за ТИС пилот пројекте шест општина у Србији 
реализованих у оквиру УН ХАБИТАТ СИРП програма. Јуниор национални консултант 

5 2007 3. награда на 16. међународном Салону урбанизма у Нишу у  категорији Истраживања и 
студије  за Студију развоја Соко Бање. Члан ауторског тима 

6 2006 1. награда на 15. међународном Салону урбанизма у Новом Саду у категорији Просторни 
планови за Просторни план Општине Сурдулица. Аутори дела Центри и централне функције:  
Лаловић, К. и Радосављевић, У. 

7 2003 3. награда на јавном архитектонско-урбанистичком конкурсу за Пословно-стамбени 
комплекс на углу ул. 27. Марта и Ђушине у Београду. Аутори: Лаловић, К., Радосављевић, У., 
и Љубичић, З. 

8 2001 3. награда на међународном урбанистичко.-архитектонском конкурсу за Спортске објекте у 
Универзитетском кампусу, Никозија, Кипар. Аутори:  Бадовинац, П., Корица, Р., Киприану, А., 
Фотирић, Н., Ненадовић, М., Рајковић, И. и Радосављевић, У. 

9 2000 Откупна награда (други пласман) на јавном урбанистичко.-архитектонском конкурсу за 
Решење трга и звоника цркве, Херцег Нови, Црна Гора. Аутори:  Радосављевић, У., Јошић. П 
и Стефановић, И. 

10 2000 1. награда на позивном архитектонско-урбанистичком конкурсу за Делта М Ауто центар – 
Изложбени салон и сервис аутомобила, Нови Београд. Аутори:  Симеуновић, С., 
Радосављевић, У. и Гмајнер, И. 

11 2000 1. награда на 9. међународном Салону урбанизма у Нишу у категорији Истраживања и 
студије за Студију о могућностима активирања, правцима развоја и моделима 
трансформисања простора уз улицу Крајишких Бригада у Српском Броду, Република Српска. 
Члан ауторског тима 

12 1998 Признање на 21. Салону архитектуре у Београду за публицистику за публикацију ''Триста 
година самоће''. Члан ауторског тима. 

13 1997 1. награда на 6. међународном Салону урбанизма у Нишу у категорији Студентски радови за 
рад ''Триста година самоће''. Члан ауторског тима 

14 1996 Посебно признање на јавном анкетно-програмском урбанистичком конкурсу за Уређење 
блокова 40-43, Нови Београд. Аутори:  Цесарец, Ј., Игњатовић, С. и Радосављевић, У. 
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4. ОЦЕНА О РЕЗУЛТАТИМА НАУЧНОГ, ОДНОСНО УМЕТНИЧКОГ И ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА 

Научно-истраживачки и стручно-уметнички рад доц. др Уроша Радосављевићa карактерише 
разноврсност тема којима се бави, али се извесно највећи део његовог опуса и приступ који 
има у свом укупном научном и професионалном раду тиче научне области за коју се бира: 
Урбанизам и просторно планирање. Уже области његовог научно-истраживачког и 
професионалног рада усмерени су на урбани менаџмент и стратешко управљање урбаним 
развојем, урбанистичко пројектовање и планирање и на посебне теме одрживих транспортних 
система и урбану мобилност. Најзначајнија карактеристика кандидатовог научно-
истраживачког и стручно-уметничког рада огледа се у како у прожимању науке и праксе, тако и 
различитих аспеката и питања урбанистичке и архитектонске и сродних струка које указују на 
мултидисциплинарни приступ који негује у решавању проблема и сагледавању архитектуре и 
урбанизма уопште и урбаног планирања, управљања и менаџмента посебно. 

4.1 Научни степен доктора наука  

Кандидат др Урош Радосављевић поседује научни степен доктора наука из области 
архитектуре и урбанизма, из уже научне области Урбанизам и просторно планирање, чиме је 
испуњен први формални услов за стицање звања.   

4.2. Оцена научно-истраживачког рада и објављени радови  

Научно-истраживачки рад кандидата др Уроша Радосављевића током изборног периода у 
звању доцента од 2009. године до данас карактерише активно учествовање у научно-
истраживачком раду у области урбанизма и архитектуре генерално и у специфичној области 
урбаног планирања и урбаног менаџмента посебно. Кандидат има велики број објављених 
рецензираних научних радова на међународној и домаћој истраживачкој сцени у свим 
категоријама, како у оквиру националних, тако и у оквиру међународних истраживачких 
пројеката. Од посебне је важности чињеница да у структури референци осим радова у 
категоријама М10 до М70 поседује и радове у категоријама М80 и М90 што сведочи о 
кандидатовом повезивању научно-истраживачког рада са праксом урбаног развоја, планирања 
и урбаног менаџмента у Србији. Од укупно 34 објављена научна рада током читаве своје 
истраживачке каријере, 23 рада су објављена у изборном периоду у звању доцента.  

У периоду након избора у звање доцента објавио је 2 поглавља у међународним 
монографијама, 4 рада у научним часописима међународног значаја и 2 рада у часописима 
националног значаја, 7 радова у зборницима међународних научних скупова, 2 поглавља у 
националним монографијама и 1 уредништво националне монографије. Поред одбрањене 
докторске дисертације, др Урош Радосављевић у периоду након избора у звање доцента има 3 
оригинална стручна остварења из категорије техничких и развојних решења, као и 1 изложбу. 

Кандидат др Урош Радосављевић учествовао је током свог целокупног научног и истраживачког 
рада на укупно пет научно-истраживачких пројеката, од тога два национална и три 
међународна. Посебно издвајамо кандидатово учествовање у једном националном научно-
истраживачком пројекту након избора у звање доцента и два међународна пре избора. Након 
избора у звање доцента од 2011. до 2015. г. учествује као истраживач у националном научно-
истраживачком пројекту Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике 
Србије Просторни, еколошки, енергетски и друштвени аспекти развоја насеља и климатске 
промене – међусобни утицаји, руководилац др. Мила Пуцар, Институт за архитектуру и 
урбанизам Србије. Посебна тема истраживања у оквиру пројекта коју кандидат обрађује је 
Инструменти имплементације у контексту модерне управе, на подпројекту 3, руководилац 
др. Ксенија Лаловић: Јачање институција, друштвени и институционални аспекти 
интегрисања климатски одговорног просторног развоја на Архитектонском факултету 
Универзитета у Београду. Пре избора у звање доцента, учествује од 2006 до 2009. г. као 
координатор, предавач и реализатор пројекта на Архитектонском Факултету Универзитета у 
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Београду, руководилац др. Ксенија Лаловић, на међународном научно-истраживачком 
пројекту Eвропске Уније у области одрживих транспортних система PARAMOUNT - EU project 
FP6-2004-TREN 3, Priority 6.2 Sustainable Surface Transport, Specific Support Action (Part E), 
координатор читавог пројекта FGM AMOR Austrian Mobility Research (AMOR). Као национални 
јуниор консултант учествује у периоду од 2006. до 2008. г. у оквиру реализације међународног 
научно-истраживачког пројекта СИРП УН ХАБИТАТ програма, донација Републике Италије под 
покровитељством Министарства за инфраструктуру Владе Р. Србије. 

Резиме резултата научног и истраживачког рада и доприноса кандидата др Уроша 
Радосављевића у изборном периоду у звању доцента је: 

Ознака и назив групе резултата Број радова 

М10 – Монографије међународног 
значаја 

2 поглавља у међународним монографијама (М14) 

М20 - Радови објављени у научним часописима 
међународног значаја  

4 рада (2 рада М23 и 2 рада М24) 

М30 - Зборници међународних научних скупова 7 радова (7 М33) 

М40 - Националне монографије 3 рада ( 2 М45 и 1 М48)  

М50 - Часописи националног значаја 2 рада (1 М51 и 1 М52) 

М70 - Магистарске и докторске тезе 1 рад (М71) 

М80 - Техничка и развојна решења 3 рада (3 М84) 

М90 – Патенти и ауторске изложбе 1 рад (М93) 

Учешће у научним пројектима 1 учешће 

УКУПНО 23 рада у изборном периоду у звању доцента 
1 учешће у научним пројектима 

Увидом у постигнуте научно-истраживачке резултате и објављене научне радове Комисија 
оцењује да др Урош Радосављевић испуњава све формалне услове за стицање звања 
ванредног професора који се тичу испуњености услова у области научно-истраживачког рада и 
објављивања истраживачких резултата. 

4.3. Оцена стручно-уметничког рада  

Стручни и уметнички рад кандидата др Уроша Радосављевића у изборном периоду у звању 
доцента у оквиру области просторног и урбанистичког планирања обавља као члан ауторског 
тима на 9 усвојена просторна плана општина и генерална урбанистичка, односно регулациона 
плана, од укупно 18 током читавог стручног деловања. У изборном периоду у звању доцента 
учествује у изради 1 стручне студије, од укупно 4. Посебно издвајамо руковођење израдом 
Плана за туристичко активирање Голубачке тврђаве од 2009. до 2010. г. и Интегралним 
планом за активирање сеоског туризма источне Србије од 2011. до. 2012. г. на 
Архитектонском факултету Универзитета у Београду у оквиру пројекта Општински економски 
развој у Подунављу Немачке агенције за техничку сарадњу (ГИЗ). 

За стручни и уметнички рад у области урбанизма и архитектуре добио је на међународним 
салонима урбанизма и архитектуре укупно 9 награда, од тога 1 у изборном периоду у звању 
доцента. У оквиру области урбанистичког и архитектонског пројектовања кандидат је свој 
стручни рад обављао кроз израду 8 урбанистичких и архитектонских пројеката, у опсегу од 
програмских, преко идејних до извођачких пројеката, у својству члана ауторског тима или 
самостално, од којих су 3 архитектонска и 1 ентеријер изведена пре избора у звање доцента. 
Кандидат је током свог читавог стручног деловања учествовао на укупно 9 јавних, позивних или 
програмских урбанистичко-архитектонских конкурса, од тога на 1 у изборном периоду у звању 
доцента, са укупно освојених 5 награда и признања, од којих је 1 у изборном периоду у звању 
доцента. Као аутор или члан ауторских тимова у области урбанизма и архитектуре излагао је 
свој стручни рад на укупно 9 међународних салона урбанизма и архитектуре, од тога 3 пута у 
изборном периоду у звању доцента. 
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Резиме резултата стручног и уметничког рада и доприноса кандидата др Уроша Радосављевића 
у изборном периоду у звању доцента је: 

Назив стручног и уметничког рада Број радова 

Просторни и урбанистички планови 9 усвојених планова (3 ППО, 4 ПГР, 2 ИП) 

Урбанистичке студије 1 студија 

Урбанистичко – архитектонски конкурси 1 конкурс  

Изложбе 3 изложбе  

Награде 2 награде  

УКУПНО 16 радова у изборном периоду у звању доцента 

Увидом у постигнуте уметничке и стручне резултате и радове кандидата Комисија налази да је 
др Урош Радосављевић веома активан у бројним професионалним активностима релевантним 
за развој струке и преношење стручних искустава у педагошки рад, што представља 
квалитативно важне критеријуме за стицање звања ванредног професора у области Урбанизма 
и просторног планирања. 

5. ОЦЕНА РЕЗУЛТАТА У ОБЕЗБЕЂИВАЊУ НАУЧНО-НАСТАВНОГ ПОДМЛАТКА 

Ангажовање др Уроша Радосављевића 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 за урбанизам, др Урош Радосављевић је помагао и подржавао да се припреме за 
наставнички позив.  

Радећи на специјалистичким и мастер студијама Архитектонског факултета, на курсевима из 
области урбанизма, др Урош Радосављевић је допринео обезбеђивању научно-наставног 
подмлатка. У периоду након избора у звање доцента, др Урош Радосављевић био је ментор на 
једном специјалистичком раду, ментор на 13 мастер дипломских радова на академским 
студијама, ментор на укупно 50 завршних радова студената основних академских студија и 
члан менторских комисија у 10 комисија за 100 мастер дипломских радова на академским 
студијама. 

У току наставничког рада сарађивао је са више асистената, сарадника и доктораната 
Архитектонског факултета приликом извођења наставе на појединачним предметима и у 
оквиру научно-истраживачког и стручно-уметничког рада, о чему сведоче бројни научни и 
стручни резултати које је кандидат остварио у сарадњи са млађим колегама. У току свог рада 
посебну пажњу посветио је успостављању сарадње Архитектонског факултета са бројним 
релевантним јавним међународним и националним институцијама и цивилним 
организацијама. Комисија посебно издваја сарадњу Архитектонског факултета са Националном 
корпорацијом за развој туризма Р. Србије, што је резултовало укључивањем сарадника на 
наставним предметима Департмана за урбанизам  у пројекте са општинама Неготин, Голубац, 
Кладово и Доњи Милановац у оквиру ГИЗ пројекта Општински економски развој у Подунављу. 
Тиме је пружио прилику младом научно-наставном и сарадничком кадру да у току својих 
студија и рада у настави стекне конкретна практична и педагошка искуства. 

Поред тога, др Урош Радосављевић је на предметима којима руководи у обавезној и изборној 
настави на основним и мастер академским студијама Департмана за урбанизам укључивао 
студенте мастер студија у својству демонстратора, како би се боље и успешније припремали за 
више академске нивое студија, као и за научно-истраживачки рад. 

Допринос у обезбеђивању научно-наставног подмлатка Архитектонског факултета, кандидат др 
Урош Радосављевић остварује и као члан Комисије за избор два сарадника у звање асистента 
за ужу научну, односно уметничку област Урбанизам и просторно планирање на Департману 
за урбанизам 2015. године. 
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Резиме рада у обезбеђивању научно-наставног подмлатка и доприноса кандидата др Уроша 
Радосављевића у изборном периоду у звању доцента је: 

Назив рада Број радова 

Ментор на специјалистичком раду 1 

Ментор на дипломским радовима мастер 
академских студија 

13 (11 МАС А и 2 МАС ИУ) 

Ментор на завршним радовима студената 
основних академских студија 

50  

Члан менторских комисија на мастер 
радовима академских дипломских студија 

10  

Члан комисија за избор у звање 1  

УКУПНО 75 радова у изборном периоду у звању доцента 

Увидом у постигнуте резултате у обезбеђивању научно-наставног подмлатка Комисија оцењује 
да др Урош Радосављевић испуњава све формалне услове за стицање звања ванредног 
професора. 

6. ОЦЕНА О РЕЗУЛТАТИМА ПЕДАГОШКОГ РАДА 

Комисија посебно цени педагошки рад кандидата др Уроша Радосављевића који је евидентан 
од самог почетка његовог рада на Архитектонском факултету у Београду. Др Урош 
Радосављевић у звању доцента у периоду од 2009. г. до данас реализује наставу на 4 различита 
студијска програма Архитектонског факултета и то: основним и дипломским мастер 
академским студијама архитектуре, мастер академским студијама урбанизма и 
специјалистичким студијама урбанизма. Кандидат учествује у настави на укупно 14 предмета, и 
то као руководилац студија, теоријских и изборних предмета и радионица, затим као ментор 
завршних радова основних академских студија, као ментор и као члан менторских комисија 
дипломских радова и као ментор на специјалистичком раду. На претходно поменутим нивоима 
студија реализује наставу на предметима Урбане функције, Студио пројекат 3 – Урбанизам, 
Студио пројекат 4 – Синтеза, М4 студио, Историја и теорија 2: Теоријске основе урбаног 
менаџмента, Интегрални пројекат 1 и Мастер теза и пројекат; затим на изборним предметима 
Мобилност у граду, Урбани менаџмент, Менаџмент локалног развоја, Менаџмент урбане 
инфраструктуре, Урбана мобилност, Обнова инфраструктуре и на радионицама. 

Након избора у звање доцента од шк. 2009/10 године, др Урош Радосављевић заједно са в. 
проф. др Ксенијом Лаловић руководи изборним предметом Мобилност у граду на 3. години 
основних академских студија, а од шк. 2014/15 године конципира и уводи нов наставни 
предмет Урбана мобилност на 1. години мастер академских студија у оквиру групе 
заједничких изборних предмета за све модуле. Поменути предмети фокусирани су на 
савремене проблеме и концепте одрживог кретања у градовима, а конципирани су и 
осмишљени на основу партнерског учешћа Архитектонског факултета у међународном научно-
истраживачком пројекту Eвропске Уније у области одрживих транспортних система 
PARAMOUNT којим руководи FGM AMOR Austrian Mobility Research (AMOR). Др Урош 
Радосављевић је заједно са в. проф. др Ксенијом Лаловић и асист. др Татјаном Мрђеновић за 
предмет Мобилност у граду припремио и објавио 2 практикума у електронској форми: 
Менаџмент мобилности и подизање свести о промени начина путовања и Креирање 
кампања за паметније изборе у издању Архитектонског факултета у Београду. 

Од шк. 2009/10 др Урош Радосављевић конципирао је и увео нов наставни предмет Урбане 
функције – Јавне службе на 2. години основних академских студија у оквиру обавезног 
предмета Урбане функције, руководилац проф. мр Рајко Корица. Кандидат је конципирао и 
увео у оквиру изборне групе предмета шк. 2010/11 године нов наставни предмет Урбани 
менаџмент на 1. години мастер академских студија, односно шк. 2011/12 године Менаџмент 
локалног развоја на 2. години мастер академских студија. Од  шк. 2014/15 године конципира и 
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уводи нов наставни предмет Теоријске основе урбаног менаџмента на 1. години мастер 
академских студија у оквиру групе заједничких изборних предмета за све модуле Историја и 
теорија 2. Поменути предмети фокусирани су на савремене концепте урбаног менаџмента на 
локалном нивоу у стварању квалитетних места са праведним исходима. 

У периоду од 2010. до 2012. године био је руководилац сарадње Архитектонског факултета 
Универзитета у Београду са Националном корпорацијом за развој туризма Р. Србије. Сарадња 
је реализована на предметима основних и дипломских студија Департмана за урбанизам: СП4 
Синтеза, М5У-студио, М9 Мастер пројекат, Менаџмент локалног развоја и Уметност у 
јавним градским просторима, и кроз укључивање наставника, сарадника и студената 
Архитектонског факултета у пројекте са релевантним националним институцијама Републике 
Србије и општинама у источној Србији. У сарадњи је учествовало Министарство за економију и 
регионални развој Р. Србије, општине Неготин, Голубац, Кладово и Доњи Милановац, као и 
Немачка агенција за техничку сарадњу (ГИЗ) у оквиру пројекта Општински економски развој у 
Подунављу. Комисија посебно издваја резултате таквог педагошког рада у оквиру сарадње са 
поменутим институцијама кроз изложбе студентских радова са више студија Департмана за 
урбанизам, попут изложбе Exhibition Contemporary Approach to Urban Design for Sustainable 
Tourism of Lower Danube Region у Београду на два места, као и са предмета Менаџмент 
локалног развоја и Уметност у јавним градским просторима у Неготину. Производ сарадње 
је и монографија националног значаја Савремени приступи урбаном дизајну за одрживи 
туризам Србије, уредника Ксеније Лаловић и Уроша Радосављевића из 2013. г. у издању 
Архитектонског факултета у Београду, у коме су приказани радови студената и ауторски 
текстови наставника Архитектонског факултета са сва три департмана. Рецензирана 
монографија се већ две године користи као практикум у настави на предметима основних и 
дипломских студија Департмана за урбанизам у ужој научној области за коју се кандидат бира. 

Кандидат др Урош Радосављевић је након избора у звање доцента показао активно 
ангажовање у свом педагошком раду. Организовао је укупно 11 јавних изложби студентских 
радова на националном и међународном нивоу, од тога 9 након избора у звање доцента. Био 
је ментор студентским тимовима на 4 конкурса, од тога 2 међународна након избора у звање 
доцента и 2 национална пре избора. На међународним изложбама и конкурсима студентски 
тимови су освојили 1 награду и 2 посебна признања. 

Комисија посебно издваја награде које је кандидат у својству ментора остварио, и то 2. награду 
на 23. међународном Салону урбанизма у Београду у категорији студентских радова, за рад у 
својству ментора на завршном Мастер пројекту Имплементација модела унапређеног 
пословања за регенерацију централне градске зоне Kрагујевца кандидата Александре 
Ђорђевић; као и изузетан успех са студентима у виду пласмана и селекције међу 14 најбољих 
радова на глобалном нивоу на међународном студентском конкурсу Garden Cities for Tomorrow 
– International Federation of Housing and Planning – IFHP за рад Cooperative Rehab Tourism: Nova 
Varoš, студената са МАС Интегрални урбанизам и са МАС Архитектуре. 

Осим на Архитектонском факултету кандидат је у оквиру међународне сарадње са академским 
институцијама имао ангажовање у спровођењу наставе на два инострана факултета. Укључен је 
у програм сарадње са Архитектонским факултетом из Алгера, Универзитет у Сасарију, Италија и 
у оквиру међународне летње школе Архитектура пејзажа приобаља на Сардинији 2013. 
године био је ментор студентских тимова и продубљивао сарадњу са наставницима са 
европских факултета урбанизма и архитектуре. На Факултету за урбано и регионално 
планирање, Аjова Универзитет, САД, провео је пролећни семестар шк. 2010/11. године у оквиру 
Програма за развој наставног особља на факултетима и вишим школама у САД (JFDP), којом 
приликом је учествовао као гостујући наставник на два предмета основних академских студија 
и три предмета дипломских академских студија. 
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Више пута учествовао је у студентским радионицама у својству ментора и предавача, од којих 
се посебно издваја радионица са Oxford School of Architecture, Oxford Brookes University. 

Квалитет педагошког рада кандидата др Уроша Радосављевића у конципирању, организацији и 
извођењу наставе на основним академским студијама – архитектура и мастер академским 
студијама – архитектура потврђена је кроз студентске евалуације на основу "Упитника за 
вредновање рада наставника Универзитета у Београду". У изборном периоду у звању доцента, 
од школске 2009/10 године, кандидат је кроз студентске евалуације добио позитивне, веома 
високе оцене педагошког рада на наставним предметима, са просечном оценом 4,62 (од 
максималних 5). 

Кандидат др Урош Радосављевић је у досадашњем петнаестогодишњег раду на 
Архитектонском факултету Универзитета у Београду, од тога 5 година у својству доцента, а пре 
тога асистента приправника у периоду од 10 година, постепено стицао и показивао велики 
ниво самосталности и изузетне способности у конципирању, организовању и спровођењу 
наставе. У својој педагошкој каријери у својству доцента, као руководилац предмета 
конципирао је 4 нова наставна предмета. 

Комисија сматра да кандидат својим вишегодишњим педагошким деловањем, како у оквиру 
наставе на Архитектонском факултету у Београду, тако и у неколико прилика на међународној 
сцени, показује изузетну способност повезивања научног, односно уметничког рада са једне и 
педагошког рада са друге стране. Перманентним праћењем и проучавањем савремених токова 
и достигнућа у домаћој и светској науци и пракси у области урбанизма и просторног 
планирања, кандидат др Урош Радосављевић проширује своја професионална и педагошка 
знања као и стручни критички однос, а своје искуство преноси наставницима, сарадницима и 
студентима кроз едукативни процес и унапређење наставе. 

Резиме резултата педагошког рада и доприноса кандидата др Уроша Радосављевића у 
изборном периоду у звању доцента је: 

Назив рада Број радова 

Рад у извођењу наставе на студијским 
програмима Архитектонског факултета 

4 

Увођење нових наставних предмета  4 

Руководилац / учесник  на наставним 
предметима 

14 

Изложбе студентских радова 9 

Ментор студентским тимовима на конкурсима 2 

Награде и признања у својству ментора 
студентских радова 

3 (1 награда и 2 признања)  

Рад у извођењу наставе на програмима других 
факултета 

2  

Монографија / практикум 3 

Оцена педагошког рада 4,62 (од максималних 5) 

УКУПНО 41 радова у изборном периоду у звању доцента 

Комисија оцењује да кандидат др Урош Радосављевић испуњава све формалне и суштинске 
услове за стицање звања ванредног професора који се тичу способности за педагошки и 
наставни рад. 
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7. ОЦЕНА О АНГАЖОВАЊУ КАНДИДАТА У РАЗВОЈУ НАСТАВЕ И ДРУГИХ ДЕЛАТНОСТИ 
ВИСОКОШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ 

Својим досадашњим радом на Архитектонском факултету, др Урош Радосављевић показује да 
улаже много енергије и труда у широком спектру активности везаних за развој наставе и других 
делатности Архитектонског факултета Универзитета у Београду и Департмана за урбанизам. 
Кандидат уводи резултате свог међународног научно-истраживачког и професионалног рада у 
образовање архитеката и урбаниста на Архитектонском факултету у Београду.  

У периоду од 2010-2012. био је руководилац сарадње испред Архитектонског факултета у 
Београду са Националном корпорацијом за развој туризма Р. Србије на основу кога је 
потписано Писмо о намерама о сарадњи између Архитектонског факултета и Националне 
корпорације. Сарадња је реализована на 4 наставна предмета основних и дипломских студија 
Департмана за урбанизам и резултовала је укључивањем наставника, сарадника и студената 
Архитектонског факултета у пројекте са релевантним националним институцијама Републике 
Србије и општинама у источној Србији.  

Од 2011-2012. године кандидат је био ангажован као руководилац сарадње са општином 
Неготин испред Архитектонског факултета у Београду, што је резултовало на 2 наставна 
предмета основних и дипломских студија Департмана за урбанизам и израдом Интегралног 
плана за активирање сеоског туризма источне Србије Немачке агенције за техничку сарадњу 
(GIZ).  

Од 2009-2010. године др Урош Радосављевић је био ангажован као руководилац сарадње са 
Немачком агенцијом за техничку сарадњу (GTZ-KWD) у оквиру пројекта Општински економски 
развој у Подунављу. Сарадња је реализована на предмету мастер академских студија М9 
Мастер пројекат и израдом Плана за туристичко активирање Голубачке тврђаве, што је 
омогућило великом броју наставника, сарадника и студената Архитектонског факултета да се 
укључе у пројекат и план. 

Кандидат активно учествује у другим делатностима Архитектонског факултета у наставничком 
звању доцента у периоду од 2009. г. до данас. Активности у које је укључен односе се на 3 
комисије и 2 радне групе Архитектонског факултета у којима је био члан. 

Кандидат гостује као наставник на Факултету за урбано и регионално планирање Аjова 
Универзитета, у Ајова Ситију, САД, у пролећном семестру 2011. г у оквиру Програма за развој 
наставног особља на факултетима и вишим школама у САД (JFDP). Осим учествовања у 
настави одржао је низ академских и једно јавно предавање по позиву о урбаном развоју 
Србије из научне области урбанизма и просторног планирања и наставним процесима и 
методама на Архитектонском факултету у Београду. Укључен је у програм сарадње са 
Архитектонским факултетом из Алгера, Универзитет у Сасарију, Италија која је резултовала 
многобројним заједничким наставним и ваннаставним активностима. У оквиру међународне 
летње школе Архитектура пејзажа приобаља Архитектонског факултета из Алгера на 
Сардинији 2013. године био је ментор студентских тимова, продубљивао сарадњу са 
наставницима са европских факултета урбанизма и архитектуре. Том приликом одржао је 
предавање по позиву о руралном и културном туризму у Србији и учествовао на панел 
дискусији о урбаној перспективи приобаља Сардиније. 

Током боравка у САД и Италији, током магистарских студија у Холандији и захваљујући 
учествовању на међународним и националним научним пројектима, конференцијама и 
стручним семинарима и конференцијама доприноси квалитету научно-истраживачких 
резултата и развоју научне области урбанизма, промоцији Архитектонског факултета у 
Београду у свету и преноси међународна искуства у наставу, науку и праксу урбаног дизајна и 
планирања у Србији. 



 

 

29 

Кандидат др Урош Радосављевић у више наврата борави у иностранству на међународним 
семинарима, специјализованим курсевима, програмима и другим облицима стручног и 
педагошког усавршавања у циљу што бољег овладавања специфичним знањима у области 
урбанизма и просторног планирања потребним за стицање формалних квалификација, као и 
стручног усавршавања уопште. На тај начин остварио је 10 референтних стручних сертификата. 

Кандидат остварује активно чланство и функције у међународним и националним научним и 
струковним организацијама. Кандидат је на међународном нивоу члан Америчког удружења 
планера од 2011. године (The American Planning Association – APA). Такође је члан и националне 
струковне организације Удружења урбаниста Србије у оквиру које је у периоду од 2008. до 
2013. године имао функцију у председништву Удружења као председник конкурсне комисије. 

У периоду од 2008-2012. године био је члан Комисије за планове општине Соко Бања, 
делегиран од стране Министарства животне средине и просторног планирања Републике 
Србије.  

Од 2013. године кандидат ради као рецензент за међународни научни часопис City, Territory 
and Architecture, Springer Open Journal. 

Резиме резултата о ангажовању кандидата др Уроша Радосављевића у развоју наставе и других 
делатности факултета у изборном периоду у звању доцента је: 

Назив рада Број радова 

  

Професионални ангажман у оквиру 
Архитектонског факултета 

3 

Друге делатности факултета / комисије, радне 
групе 

5 

Међународна сарадња и предавања по позиву 3 

Стручно усавршавање / програми и курсеви 10 

Чланство у струковним организацијама 2  

Функције у струковним организацијама 1 

Друштвено ангажовање / Комисије за планове 1 

Рецензентски рад 1 

УКУПНО 26 радова у изборном периоду у звању доцента 

Комисија оцењује да кандидат др Урош Радосављевић испуњава све формалне и суштинске 
услове за стицање звања ванредног професора који се тичу ангажовања у развоју наставе и 
других делатности факултета. 
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8. ЗАКЉУЧАК  И  ПРЕДЛОГ  КОМИСИЈЕ 

На основу детаљног увида у поднету документацију, као и анализом и оценом резултата 
педагошког, научно-истраживачког и стручно-уметничког рада кандидата  

др Уроша Радосављевића 

а на основу Статута Архитектонског факултета у Београду, статута Универзитета у Београду, 
општих услова предвиђених Законом о раду, посебних услова предвиђених Законом о високом 
образовању, Критеријумима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, као и 
додатних једнаковредних услова, Комисија констатује да кандидат испуњава потребне 
формалне и суштинске услове за избор у звање ванредног професора за ужу научну, односно 
уметничку област: Урбанизам и просторно планирање.  

Комисија оцењује да је кандидат др Урош Радосављевић стекао углед свестраног и веома 
успешног научног радника и наставника, који тежи непрестаном иновирању професије, као и 
повезивању теорије и праксе - како у настави, тако и у свом професионалном раду. Имајући у 
виду укупан истраживачки и педагошки рад кандидата, ниво постигнутих 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 др Урош Радосављевић, дипл.инж.арх., својим радом и 
постигнутим резултатима задовољио све критеријуме и 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 Урош Радосављевић, изабере у звање ванредног професора за ужу научну, односно 
уметничку област Урбанизам и просторно планирање на Департману за урбанизам 
Архитектонског факултета Универзитета у Београду. 

У Београду,  

27. април 2015. године  

 

ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ 

 

__________________________________ 

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

 
 
_____________________________ 

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

 

 
________________________________ 

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

 
 
 


