
ИЗБОРНОМ ВЕЋУ  
АРХИТЕКТОНСКОГ ФАКУЛТЕТА  
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ 

Булевар Краља Александра бр.73/2 

 

 

И З В Е Ш Т А Ј 
Комисије за избор наставника за ужу научну, односно уметничку област: 
„Архитектонско пројектовање и савремена архитектура“ на Департману за 
архитектуру 

 

На основу одлуке Декана Архитектонског факултета бр. 02-11/1-24 од 06.05.2015. 
године, покренут је поступак за расписивање конкурса за избор наставника за ужу 
научну, односно уметничку област: Архитектонско пројектовање и савремена 
архитектура, на Департману за архитектуру Архитектонског факултета у Београду, на 
одређено време, за временски период од 5 (пет) година. 
 
Одлуком Изборног већа Факултета 01-646/2-2.2 од 18. маја 2015. године, образована је 
Комисија за припрему извештаја за избор кандидата, у саставу: 

 

- Борислав Петровић, председник 
ванредни професор Архитектонског факултету у Београду,  

- мр Милан Вујовић, члан 
ванредни  професор Архитектонског факултету у Београду и 

- др Игор Марић, члан 
виши научни сарадник Института за архитектуру и урбанизам Србије.  

 

Конкурс је објављен у недељним новинама Националне службе за запошљавање 
„ПОСЛОВИ“ од 13. маја 2015. године, а на основу општих услова предвиђених Законом 
о раду у („Сл. Гласник РС“ бр.24/05 и 61/05) и посебних услова предвиђених Законом о 
високом образовању („Сл.гласник РС“ бр.76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 
44/2010) Препорукама Националног савета за високо образовање, Статутом 
Универзитета у Београду („Гласник УБ“ бр.131/06, 140/06, 143/08, 150/09, 160/11, 
162/11), Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа 
наставника Универзитета у Београду (2008.), Критеријума за стицање звања наставника 
на Универзитету у Београду, члан 4. и члан 6. (2008.), Статутом Архитектонског 
факултета („Сл.Билтен АФ“, бр.80/08, 84/10, 88/12, 89/12-пречишћен текст), Условима за 
избор у звање наставника, члан 118., члан 119., члан 122. и члан 123., као и 
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Правилником о поступку предлагања за избор наставника и поступку за избор 
сарадника Факултета, члан 5. („Сл. Билтен АФ“ бр. 78/08).  

Увидом у конкурсни материјал примљен од Опште службе Факултета, Комисија је 
утврдила да су се на Конкурс благовремено и на начин прописан расписом, пријавили 
следећи кандидати: 

 

- доц. Драган Стаменовић, дипл.инж.арх.        
/бр. пријаве 02-726/1  од 25. маја 2015. године/ и 

- мр Мирославa Петровић Балубџић,  дипл.инж.арх.        
/бр. пријаве 02-735/1  од 27. маја 2015. године/. 

 

На основу изложеног, Комисија је одлучила да разматра пријаве оба наведена 
кандидата, по редоследу њиховог пријављивања на Конкурс. 

На основу члана 118. Статута Архитектонског факултета приликом избора у звање 
наставника вреднују се следећи општи услови и елементи: 

 

1. Оцена о резултатима научно-истраживачког, односно уметничког рада 
кандидата, 

2. Оцена о резултатима педагошког рада кандидата,  
3. Оцена о ангажовању кандидата у развоју наставе и развоју других делатности 

Факултета,  
4. Оцена резултата кандидата постигнутих у обезбеђивању научно-наставног, 

односно уметничког подмлатка,  
5. Оцена о учешћу у стручним организацијама и другим делатностима од значаја за 

развој научне области и високошколске установе. 

 

Осим наведених, Комисија је утврдила и додатне - једнаковредне критеријуме по 
којима ће оцењивати укупан квалитет кандидата: 

 

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

• Укупан стручни и уметнички допринос у области архитектуре, 
• Укупан допринос академској и широј заједници. 
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Комисија, након анализе и дискусије о поднетим пријавама по наведеним 
критеријумима, подноси следећи Извештај о пријављеним кандидатима са  
биографским  подацима  и  професионалним  референцама : 

 

 

ДРАГАН СТАМЕНОВИЋ, архитект, доцент Универзитета у Београду на 
Департману за архитектуру Архитектонског факултета 
 
 
1.  БИОГРАФИЈА КАНДИДАТА                                                                              

 
1.1.  ОСНОВНИ ПОДАЦИ 
 

Драган Стаменовић рођен је  31. 12. 1955. године у Београду.  

 
1.2.  ПОДАЦИ О ОБРАЗОВАЊУ 
 
1970  завршио основну школу у Београду 

1974  матурирао у 11. београдској гимназији, добитник дипломе “Михајло  
  Петровић Алас” 

1976  добитник награде Архитектонског факултета као најбољи студент 2.  
  године Архитектонског факултета 

1976 добитник "Награде арх. Иванке Терзин" као најбољи студент 3. године 
Архитектонског факултета 

1979 дипломирао на Архитектонском факултету Универзитета у Београду, са 
оценом 10 на дипломском раду 

1986 уписао специјалистичке студије, током којих борави на Архитектонској 
школи Данске Краљевске Академије у Копенхагену. 

1995 одбранио специјалистички рад: "Двојне куће-објекти градског породичног 
становања, анализе и карактеристични примери"   ментор проф. арх. 
Александар Стјепановић, Архитектонски факултет Универзитета у 
Београду. 

  Кандидат активно говори енглески језик.  

  Служи се компјутерском техником на уобичајеном - потребном нивоу.  
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1.3.  ПРОФЕСИОНАЛНА ПРАКСА 
 

2010-15    доцент на Департману за архитектуру Архитектонског факултета  
   Универзитета у Београду. 

2004-10 доцент на Департману за архитектуру Архитектонског факултета 
Универзитета у Београду.  

2002-04 part time tutor, School of Design and Environment,  Department of 
Architecture National University of Singapore 

1998-04 доцент на Катедри за пројектовање Архитектонског факултета 
Универзитета у Београду.  

1996-98 самостални стручни сарадник на Катедри за Архитектонску организацију 
простора Архитектонског факултета Универзитета у Београду. 

1994-96 стручни сарадник на Катедри за архитектонску организацију простора 
Архитектонског факултетa Универзитета у Београду. 

1984  стручни испит /Br. 610/А, 1984./ 

1982-94 Пројектни завод "Србијапројект" ,  /самостални, водећи  пројектант/ 

1981 "Центар за планирање урбаног развоја ЦЕП" /пројектант сарадник, 
самостални  пројектант / 

 
 

2.  РАД У НАСТАВИ 
 

2014-15  Модул 17/2- Изборни предмет 2 - Објекти трговине – Тржни центри и 
њихова (р)еволуција - Основне академске студије  

 

2010-14  Модул М8- Изборни предмет 2 - Објекти трговине – Тржни центри и  
  њихова (р)еволуција - дипломске акадамске студије  

2013  Предавање: Становање у свету: студија случаја: Сингапур, Семинар: 
  МОДЕЛИ И ХИБРИДИ: НОВО СТАНОВАЊЕ 
    2. семестар мастер академских студија  
 
2012  Предавање: Тема становања у свету: студија случаја: Сингапур, Семинар: 
  (НОВО) СТАНОВАЊЕ - посебан поглед 
    2. семестар мастер академских студија  
 

2010-15 Типологија објеката 2 - предавања из области: Трговачки објекти, 
Основне академске студије 
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2009-10 Модул М8 - Изборни предмет 2 - Објекти трговине – Тржни центри и 
њихова (р)еволуција - Дипломске академске студије – мастер 

2008-09 Предавање: Савремени тржни центри у Сингапуру, Дипломске 
академске студије – мастер 

2007-08 Предавање: Становање у Сингапуру, Семинар: Приватни објекти и 
простори, Дипломске академске студије – мастер 

2005-10 Типологија објеката 2 - предавања из области: Трговачки објекти, 
Основне академске студије 

2005-06 Студио пројекат 2 – архитектура, Основне академске студије 

2005-06 Блок предавања из области: Пројектовање објеката трговине, у оквиру 
  предмета Пројектовање 3. 

2005-06 Синтезни пројекат 2 и 3 

2004-05 Синтезни пројекат 1, 2 и 3 

2002-04 Part-time Tutor - National University of Singapore, NUS. 

До почетка 2002. обавезе на предметима у настави на Катедри за 
 пројектовање су: 

Синтезни пројекат 1, 2 и 3 

1999-2002  Блок предавања из области: Пројектовање објеката трговине, у оквиру 
предмета Пројектовање 3. 

2010-98 Ментор за 40 кандидата на завршним дипломским радовима   

1994-98  у звању стручног сарадника и самосталног стручног сарадника Драган 
Стаменовић је радио на следећим  предметима Катедре за 
пројектовање: 

Архитектонска анализа,  

Синтезни пројекат 1, 2 и 3 

 

 

3.  НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД 

 

3.1.    ПИСАНИ РАДОВИ 
 
1995 "Двојне куће – објекти градског  породичног становања, анализе и 

карактеристични примери"  - специјалистички рад ментор проф. арх. 

5 
 



Александар Стјепановић, Архитектонски факултет Универзитета у 
Београду, 1995. 

 

3.1.1.  уџбеничка литература 

2010-15 Скрипта и практикум на Модулу М8 - Изборни предмет 2 “Објекти 
трговине – Тржни центри и њихова (р)еволуција” Дипломске академске 
студије  

2005 Пројектни програм/практикум на предмету Студио Пројекат 1, Основне 
академске студије, за школску 2005/2006 

2004 Пројектни програм/практикум на предмету Синтезни Пројекат 2. - 
“Музеј Југословенске кинотеке у Београду", за школску 2004/2005 /са Б. 
Петровићем и М. Комленићем/ 

1994-00 Пројектни програми/практикуми на предмету Синтезни Пројекат I за 
школску 1994/95, 1995/96, 1996/97 и 1999/00. годину на Архитектонском 
факултету Универзитета у Београду.  

 

3.1.2.  радови саопштени на научним и стручним  скуповима;    
  публиковани у зборнику 

 

2006 28.Салон Архитектуре, Музеј примењене уметности, Београд , Есеј: 
“Куће на друму”, Каталог изложбе, стр. 19-22 

1998 Научни скуп "Унапређење становања '98", Архитектонски факултет 
Универзитета у Београду, Рад: "Могућности ремоделације типских 
објеката породичног становања - на примеру куће у Сремчици"  /са Р. 
Божовић-Стаменовић/. Зборник радова, стр. 385-391/ 

1998 Научни скуп "Унапређење становања '98"  Архитектонски факултет 
Универзитета у Београду, Постер: "Двојна вила Мачков камен - 
Дедиње"    /са Р. Божовић-Стаменовић/.  

1998 Научни скуп "Унапређење становања '98"  Архитектонски факултет 
Универзитета у Београду, Постер: "Породична кућа - Моштаница"   /са 
Р. Божовић-Стаменовић/.  

1997 Научни скуп "Спратне зграде са становима за тржиште" - Рад: 
"Надградња вишеспратних стамбених објеката -  критичка анализа 
постојеће праксе", Грађевински факултет Универзитета у Нишу  /са Р. 
Божовић-Стаменовић/.  Зборник радова, стр. 135/ 

1996 Интернационална конференција "Архитектура и урбанизам на прагу  III 
Миленијума", Архитектонски факултет Универзитета у Београду , - Рад 
" Architecture out of context " 
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1995 Научни скуп "Унапређење  и даљи развој становања у вишеспратним 
стамбеним зградама" Реферат " Студија фасаде уличног фронта - 
проблем интеграције заштићеног објекта у нову целину"  Грађевински 
факултет Ниш, октобар 1995. год. /са Р. Божовић-Стаменовић/.  

1995 "ДАНС - записи из архитектуре урбанизма и дизајна" бр. 12, Нови Сад, 
чланак "Годишња награда архитектуре Новог Сада", 1995. 

1994 Први научни скуп "Унапређење становања '94" Архитектонски факултет 
Универзитета у Београду - Постер "Двојна породична кућа - вила у 
резиденцијалној зони Дедиња у Београду" /са Р. Божовић-Стаменовић/.   

1993 Пројекат "Музеј Булевара" у оквиру радионице  "Сећање на 
неизграђени град" Саветовање урбаниста Комуникације, ЦЕП, 
Публиковано у "Сећање на неизграђени град" 

1984 "Живети са природним градом природно" Саветовање урбаниста-
планера Комуникације, ЦЕП, Београд 

1980 Симпозијум "Концепцијска питања планирања насеља социјалистичког 
друштва - на примеру изградње насеља Мишелук у Новом Саду" Рад: 
"Сунцокрет" 

 
3.1.3.  поглавље у оквиру монографија 

1998   "Могућност надградње стамбених објеката централне зоне у тржишним 
  условима", поглавље у монографији:  "Станови и зграде за тржиште"  
  Универзитет у Нишу, Грађевинско-архитектонски факултет, Ниш, 1998. 
  стр. 49-62 /са Р. Божовић-Стаменовић/ 

1995 "Двојне куће - функционална и програмска анализа", поглавље у 
монографији "Садашњост и будућност становања" едиција 
"АРХИТЕКТОНИКА" ( бр. 9 ), Архитектонски факултет, Београд 1995. 

 

3.2.  ЈАВНА ПРЕДАВАЊА И НАСТУПИ 

2003 "Презентација простора у перспективи" Orita-Sinclair, School of 
Multimedia and Design, Сингапур 

2002 "Знак и пројектовање – примена и значење" School of Design and 
Envirоnment,  National University of Singapore, Сингапур 

1986 "Архитектура Југославије", School of Architecture, Royal Danish Academy 
of Fine Arts,  Копенхаген, Данска 

 

3.3.  СТРУЧНИ БОРАВЦИ У ИНОСТРАНСТВУ 

2002-04 Part time tutor - Department of Architecture, School of Design and 
Environment, National University of Singapore 
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1986 Специјалистички курс "Становање у Данској" School of Architecture, 
Royal Danish Academy of Fine Arts, Копенхаген, Данска 

 

4.  СТРУЧНИ И УМЕТНИЧКИ РАД 

 

4.1.  ИЗВЕДЕНИ ОБЈЕКТИ 

2012           Породична кућа у ул. Давида Пајића, Београд 

2010  VI основна школа на Царини, Ужице /са Б. Митровић, и Ј. Митровић/ 

 

2000-02 Клиника "Папић", Београд;  реконструкција и доградња /са Р. Божовић-
  Стаменовић/ 

1996-02 Двојна породична вила, Мачков камен , Београд  /са Р. Божовић- 
  Стаменовић/ 

1997  Двојна породична вила у Лацковићевој ул., Београд  /са Р. Божовић- 
  Стаменовић/ 

1992  "Агробанка" у Сремској улици у Београду /са Д. Перишић-Станковић/ 

1990 Детаљни урбанистички план пет централних блокова у  општини Стари 
град у Београду.  План усвојен за реализацију 1992. год. /са Р. 
Божовић-Стаменовић/ 

             

4.3.  ИЗВЕДЕНИ ЕНТЕРИЈЕРИ 

 

2009  Апотека у оквиру тржног центра “Ушће”, Београд, ентеријер 

2007  Апотека у оквиру тржног центра на Бежанијској коси, Београд,   
  ентеријер  

2006  Апотека у оквиру тржног центра “Иммо” на Новом Београду, Београд,  
  ентеријер 

1999  Туристичка агенција "Кариока", Београд,  ентеријер 

1998  Библиотека Медиа-центра, ентеријер, /са Р. Божовић-Стаменовић/ 

1997-98 Фонд за отворено друштво, ентеријер, /са Р. Божовић-Стаменовић/ 

1995  Ординација “Акутенс”, Београд., ентеријер, /са Р. Божовић-  
  Стаменовић/ 
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1988  Ентеријер стана у Устаничкој улици, Београд  /са Р. Божовић-  
  Стаменовић/ 

 

4.4.   ПРОЈЕКТИ  

 

4.4.1.   урбанистички пројекти 

 

1995 "Булеварски амфитеатар"; ДУП Булевара револуције, Београд, 
Анализа могућности и просторно-програмске скице /са Р. Божовић-
Стаменовић/ 

1981 Детаљни урбанистички план подручја Плавског језера, са елементима 
урбанистичког пројекта /са Р. Божовић-Стаменовић/ 

1980 Урбанистички пројекти подручја Св. Стефана /са Р. Божовић-
Стаменовић, Н. Новаков/ 

 

4.4.2.  архитектонски пројекти 

 
2014         Базен у склопу породичне куће у ул. Владимира Гаћиновића, 
                 -идејни пројекат 
 
2009  Породична кућа у ул. Давида Пајића, Београд, -идејни пројекат 

2006  Базен у склопу породичне куће у ул. Владимира Гаћиновића, БГД., - 
  идејно решење 

2002           Двојна породична вила, Мачков камен , Београд  /са Р. Божовић-
Стаменовић/ идејни и главни пројекат 

2000 Реконструкција и доградња клинике "Папић", Београд, главни пројекат 
/са Р. Божовић-Стаменовић/ 

2000  Варијанте претварања простора конобе у стамбени простор, Макарска. 
-идејне скице /са Р. Божовић-Стаменовић / 

1999 Реконструкција и доградња клинике "Папић", Београд, -идејно решење  
/са Р. Божовић-Стаменовић/ 

1999  Парк на Топличином венцу, -идејне скице, /са Р. Божовић-Стаменовић/ 

1997 Двојна породична вила у Лацковићевој ул., Београд  /са Р. Божовић-
Стаменовић/  идејни и главни пројекат 

1996 Тржни центар у Томазеовој улици, Београд, -идејно решење /са Р. 
Божовић-Стаменовић/ 
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1994 Рекламни торањ, Плато у Сремској улици, Урбани дизајн - идејни 
пројекат /са Р. Божовић-Стаменовић/ 

1994 Спортско - пословни центар "Графичар" -идејно решење /са Р. 
Божовић-Стаменовић/ 

1993 Стамбени објекти у делу Таковске улице, Београд, -просторна и 
обликовна студија   /са Р. Божовић-Стаменовић/ 

1993 Трговачки центар и уређење платоа, Сремска ул., Београд, -главни 
пројекат /са Р. Божовић-Стаменовић/ 

1993 Двојна породична кућа у Лацковићевој, Београд; -варијантно идејно 
решење /са Р. Божовић-Стаменовић/  

1993 Редакција листа "Борба", Београд -просторно - програмска анализа и 
идејно решење /са Р. Божовић-Стаменовић/ 

1993  Робна кућа, Бечеј, -идејно решење /са Р. Божовић-Стаменовић/ 

1992 Стамбени објекат; угао Сарајевске и Улице Милоша Поцерца, Београд, 
-идејно решење /са Р. Божовић-Стаменовић, Б.Митровићем/ 

1991 "Агробанка" блок "Б" у Сремској улици у Београду, -главни пројекат  /са 
Д. Перишић-Станковић/    

1991 Нови блок Основне школе "Миле Дубљевић", Лајковац, -главни 
пројекат /са Р. Божовић-Стаменовић/ 

1990 Проширење ОШ "Миле Дубљевић", Лајковац, -идејно решење, /са Р. 
Божовић-Стаменовић/ 

1990 Проширење и реконструкција средње школе, Лајковац, -идејно решење 
/са Р. Божовић-Стаменовић/ 

1987 Спортско-рекреативни комплекс и пешачки плато "Војни  круг", 
Лајковац, -главни пројекат /са Р. Божовић-Стаменовић/ 

1988  Реконструкција Ливнице, Пријепоље, -главни пројекат 

1984 Проширење пословних просторија "Србијапројекта"и надоградња 
објекта у ул. Царице Милице 3, Београд, -идејно решење 

1983 VI основна школа на Царини, Ужице, -главни пројекат /са Б. 
Митровићем. Ј. Митровићем/ 

 

4.5.  ПРОЈЕКТИ ЕНТЕРИЈЕРА 

2009  Апотека у оквиру тржног центра “Ушће”, Београд, ентеријер 

2007  Апотека у оквиру тржног центра на Бежанијској коси, Београд,   
  ентеријер  
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2006  Апотека у оквиру тржног центра “Иммо” на Новом Београду, Београд,  
  ентеријер 

1999  Туристичка агенција "Кариока", Београд,  ентеријер 

1998  Библиотека Медиа-центра, ентеријер, /са Р. Божовић-Стаменовић/ 

1997-98 Фонд за отворено друштво, ентеријер, /са Р. Божовић-Стаменовић/ 

1995  Ординација “Акутенс”, Београд., ентеријер, /са Р. Божовић-  
  Стаменовић/ 

1988  Ентеријер стана у Устаничкој улици, Београд  /са Р. Божовић-  
  Стаменовић/ 

 

 

4.6.  КОНКУРСНИ РАДОВИ 

 

4.6.1.  награђени конкурсни радови из области архитекуре и урбанизма 

1996 Нова зграда Електротехничког факултета, Београд, -интерни конкурс 
Архитектонског факултета /са Р. Божовић-Стаменовић/прва награда 

1992 Пословни објекат-хотел, ул.Теразије-Балканска, Београд, --јавни, 
анонимни конкурс /са Р. Божовић-Стаменовић/   откуп 

1992 Реконструкција Дома синдиката у Крушевцу, -јавни, анонимни конкурс 
/са Р. Божовић-Стаменовић/     прва награда 

1991 Теразијска тераса са пословним објектима у Призренској 1-а и 
Балканској 2, Београд, -јавни, анонимни конкурс/са Р. Божовић-
Стаменовић, М. Ракочевићем, М. Савићем/   повишени 
откуп 

1991 Реконструкција централне зоне Ниша, Ниш, -јавни анинимни конкурс 
/са Р. Божовић-Стаменовић/     трећа награда 

1988 Трг Републике у Београду, трговачки центар, -позивни конкурс /са Р. 
Божовић-Стаменовић/      други пласман 

1987 Стамбено-пословни блок "Два брата", Зајечар, -јавни анонимни конкурс 
/са Р. Божовић-Стаменовић, Ј. Митровићем/   трећа  награда 

1986 Реконструкција центра Лајковца, -позивни конкурс /са Р. Божовић-
Стаменовић/                         прва награда                                                                               

1985 " Ca ' Venier dei Leoni ", Венеција, -интернационални конкурс за учешће  
на III  Биеналу Архитектуре, и за сталну поставку музеја Биенала - 
сектор архитектуре.  /са Р. Божовић-Стаменовић/ селекција  за 
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излагање  на Трећем интернационалном Биеналу архитектуре у 
Венецији 

1982 Трг Републике у Београду, Београд, -јавни анонимни конкурс, /са Р. 
Божовић-Стаменовић/        прва награда 

1982 VI основна школа на Царини, Ужице, -позивни конкурс, /са Б. 
Митровићем, Ј. Митровићем/     друга награда - 
први пласман 

1982 "Тргови за наше градове", Комуникације '82, -јавни анонимни конкурс-
изложба /са Р. Божовић-Стаменовић/         награда - признање 
жирија 

1981 Реконструкција центра Грачанице, -јавни анонимни конкурс /са Р. 
Божовић-Стаменовић и групом аутора/    трећа награда 

1980 Регулациони план II фазе ужег подручја, Нови Травник, јавни анонимни 
конкурс /са Б.Гаковићем/                                         откуп ван услова 
конкурса 

1979 Зона "Мишелук", Нови Сад, -јавни анонимни конкурс /са Р. Божовић-
Стаменовић, Б. Гаковићем, С.Ристић, Б. Вилдом/           равноправна 
награда у првом кругу конкурса 

 

4.6.2.  награђени конкурсни радови из области графичког и   
  индустријског   дизајна /избор/ 

1995 Знак за ACCEE, Architect's Council Central  Eastern Europe, 
интернационални конкурс /са Р. Божовић-Стаменовић/  прва награда 

1985 Олимпијски знак Београда као кандидата за игре 1992 године -јавни, 
анонимни конкурс /са Р. Божовић-Стаменовић/   прва награда 

1984 Знак за Издавачку кућу "Економика" из Београда, -јавни, анонимни 
конкурс /са Р. Божовић-Стаменовић/    прва награда 

 

4.6.3.   остали конкурсни радови 

2001  Permanent – Temporary House -Shichenciku residential competition, Јапан 

2000 Урбанистичко-архитектонско решење стамбеног насеља Југовићево, 
Нови Сад, -позивни анкетни конкурс /са Р. Божовић-Стаменовић/ 

1996 Споменик Николи Пашићу, архитектонско-урбанистичко решење, 
Београд,-конкурсни пројекат, /са Р. Божовић-Стаменовић; скулптура 
Вељко Лалић/ 

1992 Уређење простора у Масариковој улици, Београд /са елементима 
спомен - обележја/,   -позивни конкурс  /са Р. Божовић-Стаменовић/ 

12 
 



1992 Спортско-рекреациони центар у блоку 44, Нови Београд, -позивни 
конкурс /са Р. Божовић-Стаменовић / 

1991 Пословно-трговачки центар у Македонској улици у Београду, -јавни, 
анонимни конкурс /са Р. Божовић-Стаменовић / 

1991 Пословни објекат "Генекс-кристал" у Кнез Михајловој улици, Београд, -
јавни, анонимни конкурс, /са Р. Божовић-Стаменовић/ 

1989 Стамбени блок у Земуну, Београд, -јавни анонимни конкурс, аутор 
једног од 17 објеката - за ЦЕП, Београд 

1988  Хотел "Јадран", Улцињ, -јавни анонимни конкурс /са Р. Божовић- 
  Стаменовић/ 

1984 "Живети са природом", Комуникације '84, Београд, -јавни конкурс-
изложба /са Р. Божовић-Стаменовић/ 

1984 Блок 24 на Новом Београду, Београд, -јавни, анонимни конкурс /са Р. 
Божовић-Стаменовић/ 

1983 Спортска дворана  у Задру, Задар, -јавни, анонимни конкурс /са Р. 
Божовић-Стаменовић/ 

1983 Архитектонско-урбанистички концепт новог Осијека, -јавни, анонимни 
конкурс /са Р. Божовић-Стаменовић, М.Тимотијевић, Б.Стојков/ 

1982 Парк ”La Villette”, Париз, -интернационални конкурс /са Р. Божовић-
Стаменовић, Р.Ћирић, Б.Стојков. М.Младеновић/ 

1980 Дом културе у Кањижи, -јавни анонимни конкурс /са Р. Божовић-
Стаменовић, Б.Гаковић/  

1979  Дом културе у Новој Горици, -јавни анонимни конкурс 

 

4.7.  УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ 

1990 Детаљни урбанистички план пет централних блокова у  општини Стари 
град у Београду.  -План усвојен за реализацију 1992. год. /са Р. 
Божовић-Стаменовић/ 

 

 

5.  ИЗЛОЖБЕ И НАСТУПИ У МЕДИЈИМА 

 

5.1.   ИЗЛОЖБЕ 

 
2015     37.Салон Архитектуре, Музеј примењене уметности, Београд 
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             Изложба групе аутора, “Црно на бело/To the Letter”, Каталог изложбе, 
  стр. 172-178 
 
2007 “Паралеле и Контрасти - српска архитектура 1980-2005”, кустос 

Љиљана Милетић Абрамовић, Музеј примењене уметности, Београд 

2006 Изложба: “Аутори, дела, методи у СРПСКОЈ АРХИТЕКТУРИ НА 
ПРЕЛОМУ ВЕКОВА”, кустос Маре Јанакова, -у оквиру гостовања на 
Бијеналу македонске архитектуре БИМАС 2006, 21. - 31. март 2006, 
Музеј града Скопља, Међународни културни центар Београда, 2006, 
Народна библиотека у Крушевцу, 2006 

2006 “Српска Архитектура XX века”, Centre culturel de Serbie et Monténégro, 
Париз, Француска  

2005  "Изложба Пројеката наставника и сарадника Катедре за  
архитектонско-урбанистичко пројектовање Архитектонског факултета 
Универзитета у Београду", галерија Архитектонског Факултета у 
Београду. 

2003 “Serbian Architecture” DX Design Exchange –Canada’s design museum 
and centre for design research and education,Торонто, Канада 

2002  Biennale di Venezia,The 8th International Architecture Exhibition “NEXT”, 
Југословенски павиљон ”Деструкција и конструкција1991 – 2002"; 
Giardini di Castello, Венеција, Италија 

2002  43. Октобарски Салон Изложба " Zoom in Zoom out ", Уметнички 
павиљон "Цвијета Зузорић", Београд 

2001  "Изложба Пројеката наставника и сарадника Катедре за  
архитектонско-урбанистичко пројектовање   Архитектонског факултета 
Универзитета у Београду", галерија Архитектонског Факултета у 
Београду. 

1999  22. Салон Архитектуре, Музеј примењене уметности, Београд 

1998  39. Октобарски салон, Музеј 25.мај, Београд 

1988 Самостална-верификациона изложба ауторских радова, Архитектонски 
факултет, Београд 

1998  XXI Салон архитектуре, Музеј примењене уметности, Београд 

1996 Изложба конкурсних радова; нова зграда ЕТФ факултета, 
Архитектонски факултет, Београд  

1995  Салон архитектуре, Галерија Матице српске, Нови Сад 

1994  XIX Салон архитектуре,  Музеј примењене уметности, Београд 

1993  XVIII Салон архитектуре, Музеј примењене уметности, Београд 
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1993 Изложба конкурсних радова; пословни објект-хотел, Балканска-
Теразије, Музеј примењене уметности, Београд 

1992  "Пројекти реконструкције Дома синдиката", Уметничка галерија,  
  Крушевац 

1991  XVII Салон архитектуре, Београд, Музеј примењене уметности 

1991 "Теразијска тераса", изложба награђених радова, Музеј примењене 
уметности, Београд 

1991 "Центар Ниша", изложба награђених радова, Музеј примењене 
уметности, Београд, Галерија Дома ЈНА, Ниш 

1987  XIII Салон архитектуре, Музеј примењене уметности, Београд 

1986  XII Салон архитектуре, Музеј примењене уметности, Београд 

1986 "Yugoslav urban design: City of Hope", Ewing Gallery of Art and 
Architecture, University of Tennessee, Knoxville, Тенеси, САД  

1985  III Biennale di Venezia, Giardini di Castello, Венеција, Италија 

1985  "Град као нада", Стара пивара, Београд 

1984  "Живети са природом", Уметнички павиљон "Цвијета Зузорић", Београд 

1983  Салон архитектуре, Музеј примењене уметности, Београд 

1982 "Тргови за наше градове", Уметнички павиљон "Цвијета Зузорић" , 
Београд, Галерија УЛПУВ-а у Новом Саду, галерије у Скопљу, 
Сарајеву, Љубљани, Сплиту, Делфту /Холандија/ и на више 
Универзитета у САД.          

 

 

5.2.  НАСТУПИ У МЕДИЈИМА 

2012-14    “Водич кроз модерну архитектуру Београда”, интервју и приказ изведеног 
  дела, Информативни програм РТС 1 
 
2006-10 Емисија ”Град”, Радио Београд II програм, емисије по позиву,   
  2006, 2008, 2009 и 2010 

2005 ”Савремена архитектура Београда”, РТС II програм, -интерјву и приказ 
одабраног рада, Двојна породична кућа - вила на Дедињу 
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6.   ПУБЛИКОВАНИ РАДОВИ 

 

6.1.  СТРУЧНЕ МОНОГРАФИЈЕ 

 
 
2012       Михајло Митровић, “Архитектура  Београда 1950-2012”, ЈП Службени 
  гласник, Београд стр. 147 
 
2004   “Српска Архитектура двадесетог века –   од историцизма до другог  

  модернизма” (српски и енглески; 428 страна), аутор Др Милош  
  Перовић,    стр. 221, 225, 229, 306 - 315, 396. 

2002 Ковенц-Вујић, Анамарија., 50 београдских архитеката (рођених после 
 ’45).  
 Београд: Академска мисао, 2002. 

2000 "Serbian Contemporary Art 2000". Едитор; Александар Гаталица, CD, 
Издавач (Publisher) : Serbian PEN centre 

1991  Србијапројект 1946-1991. Србијапројект, Београд. стр. 36,38,39, 47. 

1985 Terza Mostra Internazionale di Architettura, vol II, Venice Project. Electa 
Editrice, Milano, стр.485 

 

6.2.  СТРУЧНЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ 

2007 Милетић Абрамовић, Љиљана. Паралеле и контрасти: Српска 
архитектура 1980-2005 (каталог изложбе), стр. 73, 76, 132, 137 

2006 Архив Биенала у Венецији - Дигитализован рад са ” Terza Mostra 
Internazionale di Architettura” и постављен на званичној интернет адреси 
Архива: ” Ca’ Venier dei Leoni” , 2006. 

2005   Божовић Стаменовић, Ружица. Вила Зарић. Folio 06, Department of 
Architecture, NUS,, Сингапур, стр.44-49 

2002  Biennale di Venezia – The 8th International Architecture  Exhibition – 
NEXT, Званични каталог организатора излозбе, Giardini di Castello, 
Венеција, Италија, 2002 

2002  Destruction & Construction 1991 – 2002, Каталог националног павиљона 
–The 8th International Architecture Exhibition – NEXT Giardini di Castello, 
Венеција, Италија 

2002  Милашиновић-Марић, Дијана. Водич кроз савремену архитектуру  
  Београда, Београд: ДАБ, 2002 

1999 40. Октобарски салон, 6.10-31.10. Павиљон "Цвијета Зузорић". 
Селектор за архитектуру Марта Вукотић-Лазар, рад: "Нова зграда ЕТФ-
а". Каталог, стр. 58,  85 
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1999 22. Салон архитектуре, Музеј примењене уметности , Београд, рад: 
Минијатура, Каталог  /на неколико места у каталогу без пагинације/ 

1998 др Милош Р. Перовић, Српска архитектура последње деценије XX 
века, Зборник радова, Материјали свеска 75, Последипломске студије, 
Курс-Архитектонска организација простора 1997-98. Архитектонски 
факултет, Универзитет у Београду, стр.154 - 156 

1998  39. Октобарски салон, "Музеј 25. мај ", Београд, Каталог изложбе, стр. 
  102 

1996 Дијана Милашиновић-Марић. The Context, Continuity, Identity in the 
Serbian Architecture of the Post-ModernPeriod. International Conference 
Architecture-Urbanism at the turn of the III Millennium, volume I, 
Архитектонски факултет, Београд. Стр. 455. 

1995  Дани архитектуре Новог Сада 95. Данс, Нови Сад, стр. 9. Каталог  
  Изложбе. 

1994 19. Салон архитектуре, Музеј примењене уметности, Београд. Каталог 
изложбе, стр. 51. 

1994 С. Селинкић, Architetture al Salone di Belgrado 1993, L'Industria delle 
Costruzioni, rivista tecnica dell'arte, No 269 marzo 1994, стр 56-57. 

1993 18. Салон архитектуре, Музеј примењене уметности, Београд. Каталог 
изложбе, стр. 10-13. 

1992 Београд '92. The Board for the Nomination of Belgrade for the Organization 
of the Olympic games, Београд.   

1991 17. Салон архитектуре, Музеј примењене уметности, Београд. Каталог 
изложбе, Но. 70/1, 99/2. 

1987 13. Салон архитектуре, Музеј примењене уметности, Београд. Каталог 
изложбе,   Но.70.2. 

1986 12. Салон архитектуре, Музеј примењене уметности, Београд. Каталог 
изложбе, Но. Ц.15. 

1985 Ненад Новаков, "Град наде" Центар за планирање урбаног развоја, 
Београд, стр. 11, 31. 

 

6.3.  СТРУЧНА ПЕРИОДИКА 

 

2000 Радосављевић, Милица. Модерна у праскозорју сумрака последње 
деценије Другог Миленијума. Београд: часопис Квадарт бр. 10, мај 
2000, стр. 36-38. 
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1999 Дијана Марић, Ружица и Драган Стаменовић: Архитектура као знак, 
"Архитектура"  Но14, фебруар 1999., стр. 4-5. 

1998 Дијана Милашиновић - Марић, Двојна кућа - вила у Лацковићевој 
улици, Дедиње, Београд," Архитектура и урбанизам " 4, септембар 
1998. стр. 38 - 39 

1998 др Александар Миленковић, Реафирмација "Градске виле", "Изградња 
52 (1998) 6", стр. 307 

1998  Милош Чолић; Салон Архитектуре; " Г МАГАЗИН", бр.8; април 1998.  
  стр.11-13. 

1995  Квадарт. дизајн уметност XX века. Београд: бр 3, 1995, стр.15. 

1993  Конкурс за хотел Теразије-Балканска, Форум, САС и ДАБ, Београд,  
  стр.5 

1993  Огњен Ђуровић, XVIII Салон архитектуре, Комуникација 83, Цеп,  
  Београд,  

1993 Пројекат "Музеј Булевара" у оквиру радионице "Сећање на 
неизграђени град", Саветовање урбаниста Комуникације, ЦЕП, 
публиковано у "Сећање на неизграђени град", Комуникација 84, Цеп, 
Београд. 

1992  Енергија урбане утопије, Комуникација 81, Цеп, Београд, стр18-19 

1992  Конкурс "Дом синдиката" Крушевац, Форум, САС и ДАБ, Београд, стр.8. 

1912  Конкурс за део Масарикове улице, Форум, САС и ДАБ, Београд, стр.7. 

1991 Конкурс за пешачку зону, Урбобилтен, Стручно-информативно гласило, 
Завод за просторно и урбанистичко планирање, Ниш, Бр.1, март 1991, 
стр.6,7,15 

1991  Ниш, пешачка зона, Комуникација 71, Цеп, Београд, стр.6-7 

1991  Македонска - одјеци, Комуникација 74, Цеп, Београд, стр. 4 

1991 Теразијска тераса -пословно трговачки комплекс, Комуникација 76, 
Цеп, Београд, стр. 17. 

1985 Андрија Русан, Пројект Венеција -Трећи венецијански  бијенале 
архитектуре, Човјек и простор 8-9/1985. стр. 30-31. 

1985 Terza Mostra Internazionale di Architettura, Комуникација 42, Цеп, 
Београд, октобар, 1985. 

1983 Париз, Интернационални конкурс за парк „La Villette“, Комуникација 14, 
март 1983, ЦЕП Београд. 

1983 Конкурс за привремено уређење Трга Републике, Комуникација 13, 
фебруар 1983, ЦЕП Београд. 
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1983 Бата Кара-Пешић, Грт је наличје трга, Комуникација 13, фебруар 1983, 
ЦЕП Београд. 

1982  Град X - трг X, Комуникација 08, јули 1982. ЦЕП, Београд    

 

6.4.  ОПШТА ПЕРИОДИКА 

2008   Ристић, Снежана. Паралеле и контрасти. Дневни лист Политика, 
Културни додатак,28.јануар 2008. 

2006   Ристић, Снежана. Стандарди пре статуса.Време,бр.798 

2001  Најлепше куће двадесетог века. Часопис „Мој Дом“, бр.  Стр. 40 

2000 Милашиновић-Марић, Дијана. Савремена архитектура - Дух 
савременог доба. Београд: дневни лист "Глас", 8. мај 2000. стр. 10. 

1999 Милица Радосављевић, Салон архитектуре-Градитељи-рушитељи 4:0, 
"Кућа-стил" мај-јун 1999, стр. 58-61 

1999 Танјуг, Достигнућа светске архитектуре; Миленијумски трагови, 
"Политика", 23. јун 1999. 

1999  Милорад Х. Јевтић, Архитектура-градитељски пркос, "Нин", 6.мај 1999., 
  стр.28 

1998  Отворен 39. Октобарски салон, "Политика" 6. 10. 1998. стр. 27 

1998  Додељене награде, "Блиц " 7. 10. 1998. стр. 17 

1998  У потрази за формом, "Наша Борба " 7. 10. 1998. стр. 11 

1998  Нови жири доделио награде, " Глас јавности " 6. 10. 1998. стр. 16 

1998 Бранимир Гајић, Награђени рад "Двојна вила у Лацковићевој улици" 
архитеката Ружице Божовић-Стаменовић и Драгана Стаменовића, 
"Данас",10.-11. октобар 1998. стр. 24 

1998 Милица Радосављевић; "Архитектура породичних кућа, Модерна '90-
тих", Кућа стил; јул-август 1998, година В, број 47-48, стр 44-53. 

1998  Михајло Митровић: Салон архитектуре, "Политика", 28.3.1998. стр.22 

1998  Бранимир Гајић, Микроформе вс. мастодонти, "Данас", 26. 3. 1998.,  
  стр. 14. 

1998 Лауреати 21. Салона архитектуре, награда за палату Цептер, 
"Политика", 26. 3. 1998., стр.27, 

1998  Саво Поповић, Дух времена, Борба, 18.2.1998., стр.8. 

1997  Културни живот - од штанда до штанда. Политика, 23.10.1997. стр.27 
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1997 Милорад Јевтић, Нин-ови критичари бирају-десет најбољих; 
Архитектура, успорена мистрија, НИН бр.2403, 17.1.1997. стр.42-43 

1993  Снежана Ристић, Салон промена, Политика, 2.4.1993. 

1993  Почиње 18. Салон архитектуре, Политика, 5.3.1993. 

1993  Саво Поповић, Позив на дијалог, Борба, 12.3.1993. 

1992  Саво Поповић, Стварање јаче од рушења, Борба, 20.2.1992. 

1992  Архитектура упркос свему, Борба, 18.2.1992. 

1991  Владимир А. Милић, Ауторска диференцијација, Време, 15.7.1991.  
  стр.57. 

1991  Дарко Поповић, Измењени оквири, Нин, 12. 7. 1991. 

1991  Снежана Ристић, У потрази за меценом, Политика, 17. 7. 1991. 

1988  С. Новаков, Решење од стакла, Новости, 29.8.1988 

1986  Нека јавност одлучи, Новости, 12.1.1986. стр.25. 

1986 Александар Миленковић, Идеју имаш или немаш, Комунист, 24.јануар 
1986. Стр.22. 

1986  Београдске олимпијске игре, Нин, 23.2.1986. стр.9. 

1986  Ненад Стефановић, Успех се најтеже прашта, Новости, 31.1.1986. 

1985  Ушће на олимпијском знаку, Ослобођење, 31.12. 1895. 

1985  Ушће симбол "Београда 92", Спорт, 31.12.1985. стр. 6. 

1985  Амблем је ушће, Експрес Политика, 31.12.1985. 

1985  Олимпијски симбол Београда, Борба, 31.12. 1985. 

1985  Симбол са ушћа, Вечерње Новости, 31.12. 1985. 

1985  Ријеке у олимпијским круговима, Спортске Новости, 31.12.1985. 

1985  В. Илић, Ушће као идеја, Политика, 31.12.1985. стр. 21. 

1983  А. Миленковић, Конкурс изван серије, Политика, 1983. 

1983  Ж.Михић, Трг за мале паре, Експрес недељна ревија, 9.1.1983. 

1983 Шта са Тргом Републике, Политика, 8.1.1983. Мирјана Кубуровић, 
Трајна привременост Трга Републике, Политика , 16.1.1983. 

1982  Дарко Поповић, Трг, Нин 11.7.1982. 

1982 Михајло Митровић, Позорница човековог постојања, Моја кућа бр.7 јул, 
август, септембар,1982, стр14. 
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1982  Соња Новаков, Кишобран за наше градове, Новости 8, 1982. стр. 10,  
  11. 

 

 

6.  ЈАВНА ПРИЗНАЊА И НАГРАДЕ 

 

1998  НАГРАДА  за архитектуру 39. Октобарског салона у Београду /са Р.  
  Божовић-Стаменовић/ 

1998  ПРИЗНАЊЕ  XXI Салона архитектуре / са Р. Божовић-Стаменовић/ 

1991  ПРИЗНАЊЕ  XVII Салона  архитектуре за конкурсни пројекат. /са Р.  
  Божовић-Стаменовић/ 

 

7.  ЈАВНО СТРУЧНО ДЕЛОВАЊЕ 

 

7.1.  ЧЛАНСТВО У СТРУЧНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

2007  Члан Инжењерске коморе Србије 

2005  Члан: ДАБ /Друштво архитеката Београда/,САС /Савеза архитеката  
  Србије/ УИА /Интернационалне уније архитеката/ 

 

7.2.  УЧЕШЋЕ У СТРУЧНИМ ЖИРИЈИМА 

2011     Конкурс за стамбено насеље у улици др Ивана Рибара на Новом  
  Београду, - потпредседник жирија у својству представник Друштва  
  архитеката Београда 
 
2006 28. Салон Архитектуре, Београд, -Члан жирија за доделу награда и 

признања на 28. Салону Архитектуре 

1998 Конкурс за типске бензинске станице "Беопетрол-а", Београд, -Члан 
оцењивачког суда у својству представника Савеза архитеката Србије 

1995 "Годишња награда архитектуре Новог Сада 95", Нови Сад, -Члан 
оцењивачког суда у својству представника Савеза архитеката Србије 

1995 Конкурс за идејно урбанистичко-архитектонско решење ужег центра 
Књажевца, -Члан оцењивачког суда у својству представника Савеза 
архитеката Србије 

1992 Конкурс за израду идејног архитектонско-урбанистичког Решења 
пословног објекта Дафимент центра на Славији у Београду, -Члан 
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оцењивачког суда у својству представника Друштва архитеката 
Београда 

1991 Конкурс за израду идејног архитектонско-урбанистичког  решења 
реконструкције центра Шапца, -Члан оцењивачког суда у својству 
представника Савеза архитеката Србије 

 

7.3.  ОСТАЛЕ ФУНКЦИЈЕ  

2000-01 Члан Комисије за утврђивање урбанистичко -архитектонских   
  стандарда Републички завод за стандардизацију, Београд 

 

 

 

МИШЉЕЊЕ О КАНДИДАТУ  
 
 

Сагледавајући свеукупност дугогодишњег рада на Архитектонском факултету у 
Београду, као и континуираног, успешног бављења архитектонском професијом,  
Комисија сматра да је у овим областима кандидат Драган Стаменовић, дипл. инж. 
арх. остварио веома значајне резултате и истиче следеће:  

Дуга и активна присутност колеге Стаменовића на нашем факултету, његово 
предавачко искуство и спремност да се на најбољи начин одговори изазовима 
едукације младих људи, као резултат има запажене успехе у сложеном процесу 
формирања нових градитељских генерација. Уз изражену наставничку ангажованост, 
на предметима Синтезни пројекат 1, 2 и 3, Архитектонска анализа, затим 
Пројектовање 3, и другим облицима наставе Катедре за пројектовање у ранијем 
периоду, након реформе факултетских програма, кандидат је активан у реализацији 
наставе у оквиру Основних и Дипломских академских студија на предметима: Модул 
М8 - Изборни предмет 2,  Типологија објеката 2, Студио пројекат 2 (у једном 
периоду), као и осталим наставним активностима и курсевима у оквиру којих 
учествује предавањима по позиву. Комисија истиче континуитет бављења темом 
трговине и трговачких објеката, кроз њихову еволуцију и прилагођавање 
околностима различитих епоха. Оно што карактерише приступ  колеге Стаменовића 
овој проблематици је, по оцени Комисије, свеобухватно тумачење и потенцирање 
шире слике, чему свакако доприноси одговорност и студиозност у истраживању 
наведене теме, а такође и студијски боравци на комерцијално и маркетиншки 
пропулзивној територији Југоисточне Азије, током којих је стекао искуство 
интернационалног предавача, на Департману за Архитектуру, School of Design and 
Environment - National University of Singapore. Наведене потенцијале, колега 
Стаменовић искористио је на најбољи начин формирајући и унапређујући наставу на 
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нашој школи. На Основним академским студијама, у оквиру курса Типологија 
објеката 2, кандидат држи квалитетно припремљен и посећен блок  предавања 
посвећен трговачким објектима, док је понуда наставних програма Модула М8 
Дипломских студија већ неколико година значајно обогаћена и актуелизована 
његовим изборним предметом "Тржни центри и њихова (р)еволуција". 

Поред значајне улоге у настави коју је колега Стаменовић имао током последњег 
изборног периода, овом приликом не треба изоставити његово дугогодишње 
присуство у конципирању програма, тумачењу методологије и процеса рада, као и 
његових резултата. 

Такође, битан део школских активности био је рад са студетима - дипломцима који су 
факултет уписали по старом плану, а са којима је Драган Стаменовић имао веома 
добру комуникацију, што доказује више десетина менторстава на дипломским 
радовима. Препознавање и усмеравање креативности и индивидуалности сваког 
појединца, уз разумљиво инсистирање на критеријуму комплексности и детаљности 
у реализацији задатака, особине су које поседују малобројни, а међу којима је 
кандидат. 

У целини, приступ архитектонском дискурсу колеге Стаменовића, по оцени комисије, 
карактерише вредновање професионалног искуства и његова примена у едукацији 
студената. У том контексту, велики значај има дуготрајно и континуирано 
истраживање различитих аспеката и феномена везаних за грађење, као и обим и 
сложеност задатака, елаборираних зналачком систематичношћу и доследношћу, уз 
истовремену читкост ауторског става и јасноћу укупног архитектонског израза. 

Потврду изнесеног, налазимо у рецентним догађањима на архитектонској сцени. У 
оквиру пратећег програма последњег, 37-ог Салона архитектуре у Београду, пажњу 
јавности привукла је изложба међународног карактера, под називом "Црно на 
Бело/To the Letter", обухватајући радове генерације архитеката који су значајно 
утицали на кретања струке у последње две деценије двадесетог века, па, самим тим, 
и на укупну физиономију епохе. Ту су дакле имена наших колега - градитеља, међу 
којима су: Братислав Гаковић, Марин Кешић, Зоран Лазовић, Банислав Митровић, 
Драган  Стаменовић, Михаило Тимотијевић, Борут Вилд, Драган Живковић и други.. 
Љиљана Милетић Абрамовић у тексту посвећеном изложби, овај догађај назива 
"..својеврсном интроспекцијом и сентименталним путовањем", али и приликом да се 
са тридесетогодишње дистанце "...уоквири теза о феномену нове београдске 
архитектуре." 

Присуство кандидата у формирању вредносног система читаве једне архитектонске 
епохе, произилази и из чињенице да је уважени архитекта и критичар Михајло 
Митровић једно од Стаменовићевих дела уврстио у недавно (2012.г.) објављену 
монографију под насловом "Архитектура Београда 1950-2010". За објекат Агробанке 
у Сремској 7. Митровић каже да поседујући "...концепт који драстично одудара од 
постојећег архитектонског амбијента..", уствари "...разрешава сплет наслеђених 
неповољности..". Афирмативно оцењујући архитектонски израз чија се "чистоћа" 
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ослања на "..лепоту кристаломорфних фасадних равни", аутор ове монографије 
констатује: "Резултат је веома успело архитектонско дело које је постало једна од 
запажених тачака урбаног лика Београда.". Без сумње респектабилан суд који, 
својим избором и квалификациом, говори сам за себе. 

Оцењујући стручни односно уметнички рад кандидата, може се рећи да је, после 
периода изразитог присуства у стручним кретањима током осамдесетих и 
деведесетих година прошлог века, уочљиво настојање Драгана Стаменовића да 
својим стваралаштвом утиче на ниво професије и у рецентним годинама транзиције. 
Такав његов став очитава се не само у процесу грађења, пројектовања и рада на 
конкурсима, већ и на плану укупног деловања као наставника и личности из јавног 
живота, присутне у медијима. 

У том смислу, у низу реализованих објеката препознатљив је истрживачки приступ, 
као и покушај унапређења и профилисања професионалне сцене у фазама њеног 
превирања. Тежишни део Стаменовићевог деловања везан је управо за период 
растакања пређашњих оквира и релевантног вредносног система. Ипак, у 
компликованом окружењу, његова дела показују тежњу ка прочишћенсти и 
сведености исказа, уз оријентацију ка савременом схватању архитектуре и 
истовремену суштинску везаност за појмовну основу на коју се пројекат ослања.  

По мишљењу Комисије, илустрацију изнесене оцене представља објекат Шесте 
основне, односно Медицинске школе у Ужицу. Ова грађевина, чија је реализација 
необично дуго трајала, без обзира на временску дистанцу у односу на период 
пројектовања, носи печат ауторског тима, у оквиру којег је и колега Стаменовић, 
заједно са Браниславом и Јованом Митровићем. Суштину архитектонског израза 
чини истраживање основног волумена, помало строге геометрије, као основе на којој 
настаје склоп, компонован малобројним елементима. Односи планова, застакљених 
и пуних површина, њихов ритам, разноликост детаља и консеквентност у примени 
материјала, доносе неопходну динамику и говоре о јасном ставу, читкој идеји и 
усмерености ка знаковитости школске установе.  Тежиште композиције представља 
доминантни средишњи, транспарентни простор окупљања, неизбежна тема везана 
за процес едукације и социјализације, у овом случају интерпретирана на убедљив и 
сугестиван начин. Уз то, оно што је веома важно, јесте оријентација ка наизглед 
једноставном, а заправо веома избалансираном и одмереном третману 
функционалног аспекта пројекта, често нејасног или запостављеног у сличним 
ситуацијама. Овде је лако уочљиво познавање и разумевање са којим аутори граде 
простор школе, богат неопходном и пригодним амбијентима, јасног зонирања и 
оријентације. 

Наведене рецентне референце свакако представљају континуитет у односу на 
ранији период у коме је Драган Стаменовић добитник више јавних награда и 
признања. 
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Награда за архитектуру 39. Октобарског салона у Београду, као и Признање  XXI 
Салона архитектуре за објекат двојне виле у Лацковићевој улици на београдском 
Дедињу, илуструју одјек који је овај објекат имао на професионалној сцени.  

Жири Салона коментарише и цитира: "аутори су на једноставан и зналачки начин 
успели да -преводећи принципе београдске модерне на језик савремене 
архитектуре-(цит.), створе дело антологијског карактера..." 

Ово дело Драгана и Ружице Божовић Стаменовић, арх. М.Митровић у свом 
коментару у "Политици" 28.03.98.г. оцењује као "....поучан пример како се скромним 
средствима гради просторна лепота и са њом враћа дигнитет грађанском Дедињу са 
краја тридесетих година.."  

"Враћајући на сцену тематику породичног становања, овај пројекат указује на могућ 
правац у земљи где такво становање ретко иде даље од кича и просте 
кубичности"...налази Б.Гајић у листу "Данас" 26.03.98.  

Подсетимо се, такође, да су аутори наставили овом линијом развоја са својим 
следећим пројектом двојне куће у новонасталом београдском ексклузивном 
резиденцијалном насељу Мачков камен. Овај низ од двадесетдва објекта породичног 
становања пројектованих и грађених у истом временском периоду, крајем прошлог и 
почетком овог века, представља заправо пресек домета и могућности професије, као 
и размишљања читаве једне генерације градитеља и њихових инвеститора. У таквом 
контексту, сада са вишегодишњом дистанцом, лако је уочити да став који овде 
заступају Драган и Ружица Божовић-Стаменовић, свакако представља искорак. И 
данас, кућа окружена делима М.Димитријевића, С.Грбића, Б.Поповића, 
Б.Стојановића, Ј. Ивановић-Војводић и других архитеката, својом једноставношћу 
делује лагано и свеже, неоптерећено епохом у којој је настала, скоро ванвременски у 
позитивном смислу. 

Изразито велики број пројеката и конкурсних радова говори о напору да се свакако 
учествује и утиче на кретања у градитељској професији. Постигнути резултати 
сведоче о квалитету предложених решења, сврставајући кандидата у онај ужи круг 
стваралаца који својим деловањем на конкурсима доприносе и унапређују свеукупни 
амбијент у архитектонској пракси. Између више првопласираних конкурсних радова 
издваја се победа на интерном конкурсу Архитектонског факултета за Нову зграду 
Електротехничког факултета у  Београду, на коме су учествовали, као конкуренти 
или чланови жирија, најистакнутије личности из редова наставника ове школе.  

О свестраности кандидата, говори и неколико првонаграђених решења на 
конкурсима из области графичког и индустријског дизајна. Посебно значајан, иако 
већ временски удаљен, јесте семантички интересантан и интелектуално духовит 
предлог знака Београда као кандидата за Олимпијске игре 1992. године.              

Истовремено, континуирано учешће на смотрама архитектуре, излагање на стручним 
националним и међународним изложбама, такође има значајну тежину. Више од 
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двадесет година присуства на Салону архитектуре у Београду, уз два Признања 
током тог периода, податак је који говори сам по себи. Међу многобројним 
изложбама награђених конкурсних радова и неколико учешћа на Октобарском 
салону, издвајају се наступи на венецијанском Бијеналу, као и селектовани прикази 
српске архитектуре у Торонту 2003, а у Паризу и Скопљу, 2006. године. Следеће, 
2007.г., кустос Музеја примењене уметности у Београду, Љиљана Милетић 
Абрамовић, у оквиру селекције “Паралеле и Контрасти - српска архитектура 1980-
2005”, уврстила је и реализације колеге Стаменовића. 

Публиковање и представљање пројеката у стручним часописима и публикацијама 
такође потврђују значај, квалитет и актуелност дела кандидата.  

Писани радови Драгана Стаменовића, са своје стране, представљају теоријско 
утемељење његовог пројектантског деловања. Истраживање типолошких одлика 
стамбених објеката, затим специјалистички рад са анализом структуре двојних 
стамбених кућа, истраживање јавних објеката и сложених програмских целина и 
њихов утицај на генезу и метаморфозу градске матрице, тумачење контекста и 
његов значај у оквиру програма архитектонског и урбанистичког пројекта, неке су од 
тема о којима кандидат пише, показујући уочљиву комплементарност са практичним 
радом и реализацијама. Та чињеница представља веома значајну компаративну 
предност када је у питању настава на школи и указује на заокружену и комплетну 
личност наставника.  
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мр. МИРОСЛАВА ПЕТРОВИЋ БАЛУБЏИЋ, архитект 
 

 

 

1.  БИОГРАФИЈА КАНДИДАТА                                                                                

 
 
1.1.  ОСНОВНИ ПОДАЦИ 
   

  Мирослава Петровић - Балубџић рођенa је 26.10.1956. године у Ваљеву 

 
1.2.  ПОДАЦИ О ОБРАЗОВАЊУ 
 
 
2010. 

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

 
1981. 

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

  

 

1.3.  ПРОФЕСИОНАЛНА ПРАКСА 
 

 

2010.  
 
2006-2010.  
 
2002-2005.  
 
od 2001.  
 
od 2000.  
 
1999-2000.  
 
1995.-1999.  
 
1994. 

Обновљен статус "слободни уметник" УЛУПУДС 
 
Оснивач пројектног бироа "Ландарх" 
 
Руководилац на Плановима Дет.Рег. у Урбанистичком заводу 
Београда  
Остварен статус "слободни уметник" у УЛУПУДС-у  
 
Самостални аутор 
 
Водећи пројектант у ДП "Инжењеринг Гоша Пројметал" 
 
Самостални пројектант у ПП "Пром - Инжењеринг" 
 
Југинус - аутор првонаграђеног решења за урбанистички план 
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1992.-1995. 
 
1991.-1992. 
 
 
1984.-1991. 
 
1981.-1983. 

Лајковца  
Одговорни пројектант - "ИБИ инжењеринг и пројектовање" у Београду  
 
Руководилац "групе за урбанизам - Инвест Биро" Београд, аутор 
више планова  
 
Одговорни урбаниста у "групи за урбанизам - Инвест Биро" у 
Београду  
Сарадник у ЦЕП-Центар за планирање урбаног развоја у Београду 
 

 

2.  РАД У НАСТАВИ 
 

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

-  
- 1997/98. Сарадник у настави на катедри за пројектовање на Архитектонском.  

  факултету у Београду у оквиру предмета Синтезни пројекат I, II и III год, 
  код проф. М. Лојаница д.и.арх -  

 

 

3.  НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД 

 

3.2.    ПИСАНИ РАДОВИ 
 

2013  Мирјана Петровић Балубџић РЕКА И ГРАДСКИ ПРОСТОРИ У СРБИЈИ, 
  монографија, заступа и штампа Задужбина Андрејевић, Београд,. 
 

3.1.1.  уџбеничка литература 

 

3.1.2.  радови саопштени на научним и стручним  скуповима;    
  публиковани у зборнику 

 

- 2014  "New identity of waterfronts in post-industrial cities", међународна  
  конференција STRAND, "Facing the future", САНУ, Београд 
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- 2014  "Обнова приобаља у историјским градовима у Србији", Међународна  
  конференција "Очување и унапређење историјских градова", Покрајински 
  завод за заштиту споменика културе, Сремски Карловци, стр..._ 
 

- 2013  "Река и градски простори у Србији", каталог "Разоткривање архитектуре", 
  БИНА, ДАБ, Београд стр..._ 
 

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

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

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

- 2005  "Traditional and new - harmony or contrast, experiences from Serbia", Светски 
  конгрес архитеката у Истамбулу  
 

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

- 1998  "Процес ремоделовања једне стамбене улице" (пример: искуство  
  формирања пешачке улице у Лајковцу) у оквиру научног скупа  
  "Унапређење становања 2" - Архитектонски факултет универзитета у 
  Београду -. (Зборник радова) 
 

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

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

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

 

 
3.1.3.  поглавље у оквиру монографија 

 
2010    "Бистро као вода са извора", текст у монографији "Време архитектуре_ 
  архитектура и урбанизам у Ваљеву 2004-2009" приредио М.Максимовић 
 

 

3.2.  ЈАВНА ПРЕДАВАЊА И НАСТУПИ 

 

3.3.  СТРУЧНИ БОРАВЦИ У ИНОСТРАНСТВУ 

 

 

4.  СТРУЧНИ И УМЕТНИЧКИ РАД 

 

4.1.  ИЗВЕДЕНИ ОБЈЕКТИ 

 
2013. 

 
Музеј индустријског наслеђа, Сењски Рудинк, реконструкција (са М.Т.) 

 
2009. 

 
Стамбени објекат, ул Вуколе Дабића, Мегдан, Ужице, П+4+пк, 2009. (са М.Т.) 

 
2008 
 
2007. 

 
Интернационална школа, Београд, реконструкција и доградња 
 
Стамбено посл. објекат (п+4+по), Омладинска 52, Ужице, 2007. (са М.Т.) 

 
2006 
 
2004 
 
2000 
 
1999. 

 
Двојна породична кућа, Дедиње, Београд 
 
Стамбено посл. објекат (п+4+по), Омладинска 50, Ужице, (са М.Т.) 
 
Стамбено посл. објекти (угаони и слободностојећи) у насељу Сава, Обреновац. 
 
Стамбено посл. објекат Ф (поред реке, п+4+по), Мегдан, Ужице. 

 
1996. 
 
1995. 

 
Линеарни тржни центар у пешачкој зони у Лајковцу 
 
Стамбени објекат у Београду, Молерова 64-66 (П+4+По), (са М.Т) 

 
1993. 

 
Стамбено пословни објекти (АиБ), "Мегдан" (П+3+По), Ужице, (са М.Т) 
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4.3.  ИЗВЕДЕНИ ЕНТЕРИЈЕРИ 

 

2011 
 
2009. 

Пословни центар, Дизајн студио, Дорћол, Београд 
 
Ентеријер хола, Завод за интелектуалну својину, К. Љубице 5, Београд 

 
2009. 

 
Ентеријер, Центар за едукацију, инвеститор European Patent Ofice, 
Београд 

 
2007. 

 
Ентеријер, Мајска изложба УЛУПУДСа, "Турско купатило", Београд 

 
2001. 

 
Ентеријер, Креативна радионица за децу, Дедиње, Београд 

 

 

4.4.   ПРОЈЕКТИ  

 

4.4.1.   урбанистички пројекти 

 

2005  Истраживање могућности просторне концепције у Блоку 58, Нови  
  Београд, Урбанистички завод града Београда 

2004  Уређење десне обале Савског језера, Урбанистички завод града  
  Београда 

1996  Реконструкција дела центра Ужица "Дрварска пијаца", Архитектонски 
  факултет Београд 

1995  Ново стамбено насеље Алеја, Бања Лука, ИМС, Београд 

1991  Реконструкција и претварање дела центра у пешачку зону, Мегдан,  
  Ужице, Инвестбиро, Београд 

1989  Ново стамбено насеље Сава, Обреновац, Инвестбиро, Београд 

 

4.4.2.  архитектонски пројекти 

 

2011. Парк индустријског наслеђа Сењски Рудник, реконструкција (аутор са М.Т.) 
 
2011. 

 
Стамбени пословни објекат у Дечанској улици, Ужице (П+6), (аутор са М.Т.) 
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2011. Стамбени објекат, у изградњи. Учитељска 33,200м2, Београд 
 
2008. 

 
Студеница, реконструкција сеоског домаћинства у турисички Комплекс,1500м2 
(аутор) 

 
2006. 

 
Насељски парк у насељу Спортски центар на Чукарици, 42,8ha,  
идејни и главни пројекат објеката и партера (награда салона архитектуре), 
(аутор) 

 
2005. 

 
Породична кућа у Лисичијем потоку, Београд, 700м2 (аутор) 

 
2004. 

 
Уређење приобаља, десна обала савског језера, Београд,  
идејни и главни пројекат објеката и партера (аутор I награде) 

 
1995. 

 
Објекат - Скупштине општине Лајковац,  
идејни пројекат (аутор I награде) 

 
1992. 

 
Тржни центар. са пијацом на Курлагином раскршћу у Ужицу, главни пројекат 
(аутор I награде), 5000м2 

 
1980. 

 
Пренамена коњушнице у галерију ловних трофеја,  
замак Блоис, Француска,1980. 

 

 

4.6.  КОНКУРСНИ РАДОВИ 

 

4.6.1.  награђени конкурсни радови из области архитекуре и урбанизма 

 
2010. 
 
 
2009. 
 
 
2008. 
 
 
 
2008. 
 
2008. 
 
 
2007. 
 
 
2007. 

 
Бијело Поље, урбанистичко арх. решење за главни градски Трг и околне објекте, 
Црна Гора, међународни конкурс (III награда), аутор са М.Б.и В.Ј, 2010. 
 
Нови Сад, Општеградски центар, градска управа, суд, урбанизам и 
администрација, међународни конкурс (III награда), аутор са М.Т., 2009. 
 
Међај, насеље на десној обали реке, изградња на новим принципима  
тржишне економије, ново лице града према реци, Ужице, реп. јавни конкурс  
(I награда подељена), аутор са М.Т., 2008. 
 
Пешачка улица и тргови Лазаревца, (I пласман), аутор са М.Т 
 
Хотел у Скадарској улици у Београду, нови објекат у амбијентално заштићеној 
целини Скадарлије (откуп), аутор са М.Б. и В.Ј., 2008. 
 
Тврђава "Кастел" у Бања Луци, обнова и истраживање нових функција, 
Републ. Српска, међународни јавни конкурс (II награда), аутор са М.Т., 2007. 
 
Блок "Трг расинских партизана", Крушевац, истраживање новог идентитета дела 

32 
 



 
 
2006. 
 
 
2005. 
 
 
2005. 
 
 
2003. 
 
 
2002. 
 
 
2002. 
 
2002. 
 
 
2001. 
 
2001. 
 
 
 
2001. 
 
 
2000. 
 
 
1999. 
 
 
1999. 
 
 
1999. 
 
 
1993. 
 
 
1993. 
 
 
1992. 
 

града, републички јавни конкурс (повишени откуп), аутор са М.Т., 2007. 
 
Центар Градишке, концепт изласка града на реку, Република Српска, Босна, 
међународни јавни конкурс (I награда), аутор са М.Т., 2006. 
 
Уређење центра и шире зоне Дивчибара, план изградње хотела и нових функција 
рекреације и туризма (III награда), аутор са М.Т., 2005. 
 
Социјално становање, Краљево, насеље и интеграција, УН-ХАБИТАТ (II награда), 
аутор, 2005. 
 
Ваљево, центар града и трг на десној обали реке, контакт са историјским 
наслеђем Тешњара (I пласман), аутор са М.Т., 2003. 
 
Центар Земуна, концепт јавних простора, реконструкција старог језгра и ново 
решење приобаља (I награда - подељена), аутор са А.В, 2002. 
 
Житорађа нови идентитет центра, 2002, аутор (II награда) 
 
Уређење десне обале Савског језера, концепт простора са особеном функцијом 
рекреације (I награда), аутор, 2002. 
 
Нова Пошта у Ужицу (I награда - подељена), аутор са М.Т. 2001. 
 
Марина Дорћол, реконструкција инд. наслеђа, нова велика марина и изградња 
атрактивног пословног простора уз воду, Београд (I награда-подељена), позвани 
аутори, аутор са М.Т, 2001. 
 
Пешачка улица и тргови у Лазаревцу, уређење и реконструкција пешачке зоне 
центра града (I награда), аутор са М.Т, 2001. 
 
Урбанистичко арх. решење за комплекс, Рекреациони центар и мотел у Апатину, 
позивни конкурс (I пласман), аутор са М.Б. 2000. 
 
Урбанистичко архитектонска поставка пословних објеката у Рајићевој улици у 
центру Београда (откуп), аутор са М.Т. 
 
Урбанистичко архитектонско решење центра Мионице, главни трг и контактна 
зона, (први откуп), аутор 1999. 
 
Реконструкција Трга Партизана у Ужицу, предлог за нове функције (III награда), 
аутор са М.Т.и З.А. 1999. 
 
Нови урбани идентитет центра града Лајковца, дефинисање позиције општине и 
пешачке улице, републички јавни конкурс (I награда), аутор са К.Л. 1993. 
 
Тржно пословни центар уз главну пешачку улицу у Зрењанину, позвани конкурс 
(I награда), аутор са М.Т. и Д.С. 1993. 
 
Пословни хотел високе категорије "Б. Карић" на Теразијама, Београд, јавни 
конкурс (I откуп), аутор 1992. 
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1990. 
 
 
1991. 
 
 
1990. 
 
 
1988. 
 

 
Врачарски плато, концепт поставке објеката и однос према храму Св.Саве, 
блокови 92 и 95, Београд (I откуп), аутор са О.М и Д.Ш,1990. 
 
Тржни центар са пијацом на Курлагином раскршћу у Ужицу, урбанистички концепт 
и арх.идентитет (I награда), аутор, 1991. 
 
Ново стамбено насеље на лесном одсеку и реконстр. контактне амбијенталне 
зоне уз ул. Ј. Кубуровић, Земун (I пласман), аутор са А.В.и Р.Г, 1990. 
 
Урбанистичко решење дела центра града и приобаља Панчева, реконструкција 
наслеђа и нов идентитет приобаља (III награда), аутор са А.В,1988. 

 

  

4.6.3.   остали конкурсни радови 

2012. Препоруке за развој, Бела Црква, конкурс "Вароши и варошице Србије" (аутор) 
 
1995. 

 
Уређење партера код Вуковог споменика, јавни конкурс (обештећење - похвала), 
(аутор) 

 
1990. 

 
Ст. групација Цвећара у Београду, позвани конкурс (аутор са А.В.) 

 
1990. 

 
Спортско рекреативни центар Врела у Босанском Броду, позвани конкурс (нису 
објављени резултати), (аутор са М.Т. и С.Ј.) 

 
1990. 

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

1989. Уређење центра Сомбора, конкурсни пројекат (аутор са А. В.) 
 

 

4.7.  УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ 

 

2005  План детаљне регулације Блока 70, Нови Београд, Урбанистички завод 
  града Београда 

2004  План детаљне регулације насеља Бањица, Београд, Урбанистички  
  завод  града Београда 

2003  План детаљне регулације новог насеља и реконструкција контактне  
  зоне уз улицу Ј.Кубуровића, Земун, Урбанистички завод града  
  Београда 

1994   ДУП центра Лајковца, ЈУГИНУС, Београд 

1991  ДУП Треће МЗ, Врачар, Инвестбиро, Београд 
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5.  ИЗЛОЖБЕ И НАСТУПИ У МЕДИЈИМА 

 

5.1.   ИЗЛОЖБЕ 

  

2013 
2013. 

Први Салон архитектуре Црне Горе, Цетиње, Црна Гора 
Ретроспективна изложба, 60 год. УЛУПУДС, избор награђених члaнова. 
Галерија Андрићев Венац,Београд 

 
1988- 

 
Салон архитектуре у Београду, 1988-2012. 

 
2012. 

 
Салон архитектуре у Новом Саду 

 
2010. 

 
Ретроспективна изложба УЛУПУДСа, у Кнез Михајловој 5, у Београду 

 
2005. 

 
Салон пејзажне архиектуре у Београду 

 
2003. 

 
Самостална изложба, ПРЕДЕЛИ АРХИТЕКТУРЕ, галерија Сингидунум, Кнез 
Михајлова, организација УЛУПУДС, Београд 

 2003      Међународни фестивал архитектуре Зобцество - Москва, Гомељ,   
    Белорусија, Варшава и Познањ. 

 
2001. 

 
Изложба "7 визуелних тема у делима скулптора, сликара и архитеката", 
Архитектонски факултет Београд 

 

 

5.2.  НАСТУПИ У МЕДИЈИМА 

 

6.   ПУБЛИКОВАНИ РАДОВИ 

 

6.1.  СТРУЧНЕ МОНОГРАФИЈЕ 

2014  С.Малдини, "Атлас ликовних уметника, примењених уметника и дизајнера 
  Србије - 21век", Београд 
2011  А.М.Ковенц-Вујић, "Српски архитекти 2000-2010", Ексцелзиор, Београд 
 
2007  Љ.Милетић-Абрамовић, "Паралеле и контрасти, српска архитектура 1980-
  2005", Музеј примењених уметности, Београд 
2002  Љ.Милетић-Абрамовић, "Лексикон српских неимара", Одисеја, Београд 
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2002  А.М.Ковенц-Вујић, "50 београдских архитеката", Академска мисао, Београд 
 
2001  А.Миленковић, "Архитектура - салонска визура", Савез архитеката Србије, 
  Београд 
 

 

 

6.2.  СТРУЧНЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ 

 

6.3.  СТРУЧНА ПЕРИОДИКА 

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

 

6.4.  ОПШТА ПЕРИОДИКА 

2013-1990  већи број наслова, углавном без прецизних података 

 

6.  ЈАВНА ПРИЗНАЊА И НАГРАДЕ 

   

  2012    Награда Александар Шалетић, Мајска изложба УЛУПУДС 

2012. Годишња нагарада УЛУПУДСа за 2011. годину 
 

2012. Признање 34. САЛОНА АРХИТЕКТУРЕ за "Парк индустријског наслеђа, Сењски 
Рудник" 
 

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

2002. Годишња награда УЛУПУДС-а за 2001. годину 
 

1994. ВЕЛИКА НАГРАДА 19. САЛОНА АРХИТЕКТУРЕ за објекте на Мегдану, Ужице 
 

 

7.  ЈАВНО СТРУЧНО ДЕЛОВАЊЕ 

 

7.1.  ЧЛАНСТВО У СТРУЧНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

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

7.2.  УЧЕШЋЕ У СТРУЧНИМ ЖИРИЈИМА 

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

 
2004 

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

 
2003 

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

 

7.3.  ОСТАЛЕ ФУНКЦИЈЕ  

 

- 2013  Члан Управног одбора Музеја примењене уметности у Београду, 2013. 
 

- 2011/10 Председник Савета Салона архитектуре,  
 

- 2008/09 Члан Савета Салона архитектуре у Београду,. 
 

- 2008/10. Председник архитектонске секције УЛУПУДС-а,  
 

- 2007/09,  Члан Управног Одбора УЛУПУДСа,  
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МИШЉЕЊЕ О КАНДИДАТУ  
  

мр. арх. Мирослава Петровић Балубџић спада у ред посленика архитектонске струке 
који су, током дужег временског периода, неоспорно присутни у релевантним 
дешавањима на професионалној, научној и уметничкој сцени. 

Своја истраживања у области архитектуре и урбанизма кандидаткиња је публиковала у 
већем броју научних и стручних монографских публикација и часописа. Ауторка је 
научне монографске публикације, под насловом „Река и градски простори у Србији”, а 
која представља резултат њене магистаске тезе "Упоредна анализа формирања јавних 
простора уз водени ток, на примеру градова у Србији" (ментор проф. др Владан Ђокић). 
Учествовала је на више домаћих и међународних конференција и научних скупова.  

Свој стручно-уметнички рад мр. арх. Мирослава Петровић Балубџић верификовала је 
кроз шест изведених објекта националног значаја, те кроз пет професионалних 
признања, међу којима су Велика награда и два признања Салона архитекуре у 
Београду, као и Годишња награда УЛУПУДС-а.  У оквиру различитих ауторских тимова, 
добитница је великог броја награда на националним конкурсима, од којих четири 
међународног, регионалног нивоа.  

Дела мр Мирославе Петровић Балубџић излагана су на више националних и једној 
међународној изложби. Током своје дуге професионалне каријере стекла је велико 
професионално искуство учествујући на многобројним пројектима и конкурсним 
дешавањима, па је сходно томе неколико пута бирана за члана жирија на националним 
стручним надметањима.  

Кандидаткиња је активна у више националних струковних организација. Године 2010/11. 
била је председница Савета Салона архитектуре у Београду, а од 2013. је чланица 
Управног одбора Музеја примењене уметности у Београду. 

С обзиром на свој континуиран и свестран истраживачки и професионални рад, мр 
Мирослава Петровић Балубџић била је учесник у различитим видовима наставе у 
области архитектонског и урбанистичког пројектовања. Године 2011-2012. године ради 
као сарадник на урбанистичкој катедри Архитектонског факултета Универзитета у 
Београду, на предмету "Текстура градских простора", као и на семинару "Урбани 
дизајн". У том смислу, а и на основу других наведених ставова, тежиште њеног 
интересовања може се лоцирати у области планирања и обликовања ширег урбаног 
простора. 
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ЗАКЉУЧАК И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ 

 

На основу укупног увида у научно-истраживачки, стручно – уметнички и педагошки  
рад кандидата, а сагледавајући и све релевантне оцене у односу на опште услове и 
елементе, као и додатне - једнаковредне критеријуме, који се вреднују за овај избор, 
а наведени су у преамбули овог Извештаја, Комисија доноси следећи закључак: 

Кандидат Драган Стаменовић, дипл.инж.арх., доцент на Департману за архитектуру 
Архитектонског факултета Универзитета у Београду, својим радом и постигнутим 
резултатима у настави, науци, струци и уметности, стекао је углед свестраног и 
референтног ствараоца и, у протеклом периоду, остварио запажен утицај у области 
архитектуре.  

Очигледан допринос едукацији студената и реализацији наставе на Архитектонском 
факултету, указује на драгоцено педагошко искуство Драгана Стаменовића, као и на 
значај његовог присуства уопште, на које школа може са сигурношћу рачунати. 
Комисија издваја ангажман на Основним и Дипломским академским студијама, 
посвећен истраживању простора комерцијалне намене и њихове еволуције у складу 
са променама уобичајених облика понашања појединаца и заједница у овој области. 
У том смислу, Комисија издваја унапређење квалитета наставе на предметима у 
оквиру којих Драган Стаменовић учествује (Типологија објеката 2 - ОАС), као и на 
изборном програму који сам реализује (Објекти трговине и њихова р_еволуција - 
МАС). 

Сумирајући критички осврт на стручно-уметнички опус Драгана Стаменовића, 
Комисија истиче значајна остварења кандидата, запажена у широј стручној јавности, 
што потврђује њихово присуство у релевантним националним публикацијама 
(монографија "Архитектура Београда 1950-2010", арх. Михајла Митровића), а такође 
и на изложбама међународног карактера ("Црно на Бело/То the Letter" у оквиру 37 
Салона архитектуре у Београду).  

Уз то, Стаменовић је, у ранијем периоду, добитник неколико значајних 
професионалних признања, међу којима се издвајају Награда за архитектуру 39. 
Октобарског салона у Београду и два Признања Салона архитектуре у Београду. 
Иако се, делимично, ради и о резултатима постигнутим пре последњег избора у 
звање, запажа се континуитет који кандидат остварује током низа година бављења 
струком. Као потврду наведеног става, Комисија истиче више награда и признања на 
јавним архитектонским и архитектонско-урбанистичким конкурсима, као и значајан 
обим и разноврсност пројектанских тема у оквиру реализованих објеката, што у 
целини, указује на свестраност и енергију коју Драган Стаменовић манифестује у 
свом раду.  
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Имајући у виду укупан истраживачки, педагошки и стручно уметнички рад, као и ниво 
постигнутих резултата кандидата Драгана Стаменовића, а на основу општих услова 
предвиђених Законом о раду, као и посебних, предвиђених Законом о високом 
образовању, Статутом Универзитета у Београду, као и Статутом Архитектонског 
факултета Kомисија констатује да кандидат испуњава потребне формалне и 
суштинске услове за избор у звање доцента за ужу научну, односно уметничку 
област "Архитектонско пројектовање и савремена архитектура".   

У том смислу, Комисија предлаже Изборном већу Архитектонског факултету 
Универзитета у Београду да донесе Одлуку о утврђивању предлога Већу 
Грађевинско-урбанистичке области Универзитета у Београду, да дипломираног 
инжењера архитектуре Драгана Стаменовића изабере у звање доцента за ужу 
научну, односно уметничку област „Архитектонско пројектовање и савремена 
архитектура“ на Департману за архитектуру, Архитектонског факултета у Београду. 

 

 

Београд, 20.08.2015.г. 

 

 
 
Борислав Петровић, председник 
ванредни професор Архитектонског факултету у Београду,  

 
 
 
мр Милан Вујовић, члан 
ванредни  професор Архитектонског факултету у Београду и 

 
 
 
др Игор Марић, члан 
виши научни сарадник Института за архитектуру и урбанизам Србије.  
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