УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ
Број:
Датум:
Београд
ИЗБОРНОМ ВЕЋУ АРХИТЕКТОНСКОГ ФАКУЛТЕТА

РЕФЕРАТ
Комисије за избор наставника 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 10.06.2016. године донео је одлуку бр. 02-25/1-10 о расписивању конкурса за
избор једног наставника за ужу начну, односно уметничку област Урбанизам и просторно
планирање на Департману за урбанизам Архитектонског факултета Универзитета у Београду,
на одређено време од 5 (пет) година.
Конкурс је објављен у недељном листу Националне службе за запошљавање ''ПОСЛОВИ'', број
680-681, дана 29.06.2016. године, а на основу општих услова утврђених Законом о раду ("Сл.
Гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), посебних услова предвиђених Законом о
високом образовању ("Сл. Гласник РС", бр. 76/05, 100/07 – аутентично тумачење, 97/08, 44/10,
93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – аутентично тумачење и 68/15), Статутом Универзитета у Београду
(''Гласник УБ'', бр. 186/15 - пречишћен текст) и Статутом Факултета ("Сл. билтен АФ", бр. 105/15
- пречишћен текст).
Изборно веће Архитектонског факултета је на седници одржаној 13.07. 2016. годинe донело
одлуку бр. 01-809/2-3.3 о образовању Комисије за припрему реферата за избор кандидата у
саставу:
-

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

-

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

-

Прoф. др Ружица Богдановић, члан Комисије,
редовни професор Саобраћајног факултета, Универзитета у Београду, у пензији

Увидом у конкурсни материјал примљен од Опште службе Факултета, Комисија је утврдила да
је на Конкурс благовремено приспела једна пријава кандидаткиње др Бисерке Митровић,
дипл.инж.арх., доцента на Департману за урбанизам Архитектонског факултета у Београду (бр.
пријаве 02-821/1 од 14. 07.2016.г). Након прегледа и анализе поднете пријаве, Комисија
подноси:

РЕФЕРАТ
О ПРИЈАВЉЕНОМ КАНДИДАТУ
Комисија је након увида у поднету документацију др Бисерке Митровић, дипл.инж.арх.,
доцента на Департману за урбанизам Архитектонског факултета у Београду, констатовала да је
Пријава потпуна и да кандидаткиња испуњава све формалне услове конкурса.

1.

ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ КАНДИДАТА

Кандидаткиња др Бисерка Митровић, дипл. инж. арх. рођена је у Београду, 04.07.1963. године,
где је завршила основно и средње образовање. Др Бисерка Митровић je дипломирала на
Архитектонском факултету Универзитета у Београду 1990. године, а потом је завршила
последипломске студије на Архитектонском факултету Универзитета у Београду - курс:
„Урбанистичко и просторно планирање и урбанистичко пројектовање“, са просечном оценом
9.9. Магистрирала 2003.године, стекавши звање магистра техничких наука у области
архитектуре и урбанизма. Добитник је више награда и признања за успех током школовања.
Кандидаткиња је 2016. године добила aкадемско звање доктора техничких наука из области
архитектуре и урбанизмa на на Архитектонском факултету Универзитета у Београду.
Пре запослења на Архитектонском факултету Универзитета у Београду, кандидаткиња је
стицала професионално искуство у ДД "Инвест-Биро", као урбаниста-сарадник (1991/1992.) и у
Заводу за урбанизам и комуналну делатност Србије као самостални урбаниста-планер
(1992/1993.), где је касније обављала и допунски рад у периоду од 1993/1994. Кандидаткиња
је 1992. године положила стручни испит за дипломираног инжењера архитектуре. Активно се
служи енглеским језиком, а поседује пасивно знање шпанског језика.
Од 1993.год. до данас је кандидаткиња је у континуитету запослена на Архитектонском
факултету Универзитета у Београду. У периоду пре избора у звање доцента, од 1993-2011.
године кандидаткиња је радила на укупно 16 предмета, у сарадничким звањима на Катедри за
урбанизам и просторно планирање, односно на Департману за урбанизам. Паралелно је
радила ка предавач на предмету Регулатива 1 на Катедри за архитектонске технологије (од
2006.год.) и као гостујући предавач на предмету Урбанистичка и просторно-планерска
регулатива, на Грађевинско-архитектонском факултету Универзитета у Нишу (2009-2011.). Од
2011. до данас је у наставничком звању доцента на Департману за урбанизам Архитектонског
факултета Универзитета у Београду. У периоду од избора у звање доцента реализује наставу на
укупно 17 предмета, као руководилац студија, теоријских и изборних предмета на основним,
мастер и специјалистичким студијама.
Др Бисерка Митровић је члан је менторских комисија за одбрану дипломских радова, ментор
је и члан менторских комисија на мастер тезама и пројектима, а такође и члан менторских
комисија на специјалистичким радовима и магистарским тезама. Поред тога, кандидаткиња је
била ментор на студентским радовима који су освајали награде и признања на неколико
међународних студентских изложби. Др Бисерка Митровић гостовала је као предавач (200911.) и руководилац предмета (2011-13.) „Урбанистичка и просторно планерска регулатива“ на
Грађевинско – архитектонском факултету Универзитета у Нишу. Кандидаткиња је стекла
међународно искуство у наставном раду на Facoltà di Architettura di Alghero, Sardinia, Италија
(2007.), у својству ко-ментора и предавача, и кроз Southern Serbia Municipality Improvement and

Recovery Programme – Municipal Training Programme, у организацији Halifax Consulting и United
Nations Development Programme (UNDP) (2002.) – у својству предавача за област Урбанистичко
планирање.
Кандидаткиња др Бисерка Митровић учествовала је током свог целокупног научног и
истраживачког рада на укупно 5 националних научно-истраживачких пројеката (финансираног
од стране Министарства просвете, наукe и технолошког развоја Републике Србије) и једном
међународном научно-истраживачким пројекту (Тempus - Београд престоница), у својству
истраживача. Остварила је укупно 69 објављених радова у свим категоријама, од тога 42 рада
после избора у звање доцента (од 2011.) и 27 радова у периоду од 1993-2011. године, a
радови су детаљно наведени у одговарајућем делу овог Извештаја. Објавила је већи број
научних радова у монографијама (8), научним часописима (11) и зборницима са националних и
међународних конференција (42). Такође је аутор или коаутор техничких развојних решења и
учесник изложби на којима је учествовала као ментор студентских радова.
Аутор је публикације „Урбанизам без урбаниста – неформални раст градова“ –
мултимедијалног садржаја са практикумом, који је намењен настави на Архитектонском
факултету Универзитета у Београду.
Др Бисерка Митровић има велики број значајних референци из области урбанизма,
просторног планирања и архитектуре. Кандидаткиња је у току свог професионалног ангажмана
као аутор експертиза, руководилац тимова, одговорни планер или одговорни урбаниста
радила на укупно 78 планских докумената и пројеката и 3 урбанистичке студије, и то: 18
усвојених просторних планова, 34 усвојених урбанистичких планова, 5 усвојених
урбанистичких пројеката, 18 других усвојених урбанистичких докумената и 3 идејна пројекта.
Од наведених планова и пројеката је усвојено (реализовано) 91%. Од наведеног, др Бисерка
Митровић је била руководилац, одговорни планер, односно одговорни урбаниста за укупно 45
планова, односно пројеката. У свим наведеним плановима Б. Митровић је била аутор
експертиза везаних за планирање просторног развоја јавних служби. У оквиру професионалне
конкуренције, за остварене резултате добила је 11 награда на међународним изложбама: 1
специјално признање у категорији просторних планова, 1 награду у категорији просторних
планова, 7 награда у категорији урбанистичких планова, 1 награду у категорији урбанистичких
пројеката и 1 награду у категорији истраживања и студија. Поред тога, кандидаткиња има 7
учешћа на међународним изложбама са укупно изложених 26 урбанистичких и просторних
планова и урбанистичких пројеката. Такође је добитник награда и учесник на међународним
изложбама у својству ментора студентских радова.
У оквиру других јавних ангажовања, кандидаткиња је стекла међународна и национална
стручна искуства, као национални консултант у оквиру LEAP – Local Environmental Acton Plan for
Municipality of Topola, и као члан Комисија за планове, именована од стране надлежног
Министарства: од 2004. до данас је члан више Комисија за стручну контролу генералних
планова и планова генералне регулације у општинама и градовима (Пожаревац, Обреновац,
Краљево и др.), члан Комисија за стручну контролу просторних планова (републичка
Комисија), члан стручне групе за процену спроведених процедура надлежног Министарства и
друго.
Кандидаткиња је од 2013.године члан International Academic Association on Planning, Law and
Property Rights (Partner with AESOP), а у периоду од 2013-14.год. била је члан Председништва
Удружења урбаниста Београда. Такође је члан Удружења урбаниста Србије (УУС) од 1996.,
Асоцијације просторних планера Србије (АППС) од 2005., Инжењерске коморе Србије (ИКС) –
секција урбаниста од 2003. и секције планера од 2006. године. Поседује лиценце одговорног
урбанисте (од 2003.) и одговорног планера (од 2006.).

2.

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА

2.1. Стицање формалних квалификација
Архитектонски факултет Универзитета у Београду кандидаткиња је уписала школске 1982/83.
године и током студија је изабрала усмерење урбанизам. Дипломирала је 1990. године са
просечном оценом на студијама 8,27 и оценом 10 на дипломском раду (ментор проф. мр
Димитрије Младеновић) и стекла звање дипломирани инжењер архитектуре. За радове у току
студија била је више пута награђивана. Од 1994-96. године је похађала последипломски курс:
„Урбанистичко и просторно планирање и урбанистичко пројектовање“, и завршила са
просечном оценом 9.9. 2003. године је одбранила магистарску тезу у области методологије
урбанистичког и просторног планирања, под насловом „Методолошке основе планирања
друштвене инфраструктуре у урбанистичком и просторном планирању у Србији”, на
Архитектонском факултету Универзитета у Београду, пред комисијом: ментор проф др Милица
Бајић Брковић, проф. др. Зоран Никезић, проф. др Владан Ђокић и проф. др. Сретен Вујовић, и
тако стекла звање магистра техничких наука у области архитектуре и урбанизма.
Докторску дисертацију под насловом „Унапређење концепта планирања просторног развоја
јавних служби у Србији у складу са принципима одрживог развоја ” одбранила је 2016. године,
на Архитектонском факултету Универзитета у Београду, пред Комисијом: проф. др Владан
Ђокић - ментор, редовни професор Архитектонског факултета Универзитета у Београду, проф.
др Марија Маруна, ванредни професор Архитектонског факултета Универзитета у Београду и
проф. др Сретен Вујовић, редовни професор Филозофског факултета Универзитета у Београду,
и тиме стекла академски назив доктора техничких наука у области архитектуре и урбанизма.
Кандидаткиња је 1992. године положила стручни испит за дипломираног инжењера
архитектуре. Своје формално образовање употпуњавала је на различитим курсевима,
семинарима, радионицама и летњим школама у земљи и иностранству.
Образовање и дипломе
2016.
Докторска дисертација „Унапређење концепта планирања просторног развоја
јавних служби у Србији у складу са принципима одрживог развоја“,
Архитектонски факултет Универзитета у Београду, ментор проф. др В.Ђокић.
2003.
Магистарска теза “Методолошке основе планирања друштвене инфраструктуре
у урбанистичком и просторном планирању у Србији”, у области методологије
урбанистичког и просторног планирања; Архитектонски факултет Универзитета
у Београду, ментор проф др М. Бајић Брковић.
1994.
Последипломске студије на Архитектонском факултету, Универзитета у
Београду; курс: Урбанистичко и просторно планирање и урбанистичко
пројектовање
1982 - 1990. Архитектонски факултет Универзитета у Београду. Дипломирала 16.1.1990.
године; ментор проф. мр Д. Младеновић.

2.2. Кретање у служби
Кандидат др Бисерка Митровић запослена је на Архитектонском факултету 23 године, од тога
18 година у сaрадничким звањима и 5 година у наставничком звању доцента у оквиру Катедре
за урбанизам и просторно планирање, односно касније Департмана за урбанизам и то:
Од 2011.
Од 2011.

Доцент на Архитектонском факултету Универзитета у Београду, Департман за
урбанизам и просторно планирање
Наставник на предмету: Регулатива 1, део: Урбанистичка регулатива, на
Департману за архитектонске технологије

2003-2011.
2006-2011.

1999-2003.
1993-1999.
Од 1993 до
данас

Асистент на Архитектонском факултету Универзитета у Београду,
Катедра/Департман за урбанизам и просторно планирање
Предавач на Архитектонском факултету Универзитета у Београду на
Катедри/Департману за архитектонске технологије (предмет: Регулатива 1, део:
Урбанистичка регулатива)
Стручни сарадник на Архитектонском факултету Универзитета у Београду,
Катедра за урбанизам и просторно планирање
Асистент-приправник на Архитектонском факултету Универзитета у Београду,
Катедра за урбанизам и просторно планирање
Запослена у континуитету у настави на Архитектонском факултету Универзитета
у Београду

Ранији професионални ангажман
1993 - 1994. Завод за урбанизам и комуналну делатност Србије, Београд; урбаниста-планер допунски рад 30%
1992 - 1993.
Завод за урбанизам и комуналну делатност Србије; самостални урбанистапланер
1991 - 1992. "Инвест-Биро" ДД, урбанистичка група; урбаниста-сарадник
Поред основног ангажовања у раду у наставним и ваннаставним активностима Архитектонског
факултета, кандидаткиња др Бисерка Митровић од 2003. године до данас учествује у раду на
стручним пословима Архитектонског факултета Унивезитета у Београду у оквиру
Истраживачко-пословног центра. Сарађивала је са Центром за планирање урбаног развоја
(Београд), а такође сарађује и са Министарством надлежним за послове урбанизма и
просторног планирања, почев од 2004. године до данас, као члан Републичке комисије за
планове, односно општинских и градских комисија за планове, именована од стране
Министарства надлежног за послове урбанизма и просторног планирања.

2.3. Рад у настави
2.3.1. Учешће и реализација наставе
Од 1993.год. до данас је кандидаткиња у континуитету учествује у настави на Архитектонском
факултету Универзитета у Београду. У периоду пре избора у звање доцента, кандидаткиња је
радила на укупно 16 предмета, у својству асистента-приправника на Катедри за урбанизам и
просторно планирање (1993/1999.), у својству стручног сарадника на истој Катедри
(1999/2003.), потом као асистент на Департману за урбанизам и просторно планирање
(2003/2011.). Њено учешће у настави у сарадничком периоду је везано за све нивое студирања
на Архитектонском факултету: академске студије по старом програму, основне и мастер
академске студије архитектуре (од 2006.). Паралелно је радила ка предавач на предмету
Регулатива 1 на Катедри за архитектонске технологије (од 2006.год.) и као гостујући предавач
на предмету Урбанистичка и просторно-планерска регулатива, на Грађевинско-архитектонском
факултету Универзитета у Нишу (од 2009-2011.године).
Преглед учешћа у настави Архитектонског факултета у периоду од 1993-2011, у својству
сарадника (асистента, асистента – приправника, стручног сарадника)
Од 1993.
Урбанистичко и просторно планирање (IV година студија)
Увод у урбанистичко планирање (III година студија)
Просторни развој насеља (IV и V година студија)
Екологија и просторни развој (IV година студија)
Урбане функције рекреација (III година студија)
Урбане функције центри (IV година студија)
Урбана структура (II година студија)

Урбана средина и урбанизација (I година студија)
Студио пројекат 3 (III година ОАСА)
Студио пројекат М6У (II година МАСА, усмерење Урбанизам)
Радионица М6У 1(II година МАСА, усмерење Урбанизам)
Радионица М6У 2 (II година МАСА, усмерење Урбанизам)
Студио пројекат М4 – Креирање склопова и амбијената у природном окружењу
(I година МАСА)
Семинар М4 - Креирање и обликовање у природном окружењу (I година МАСА)
Радионица М4 – Маркетинг и промоција у природном окружењу (I година
МАСА)
Регулатива 1 – Део Урбанистичка регулатива (III година ОАСА)
Кандидаткиња је 2011. године изабрана у звање доцента на Департману за урбанизам и од
тада руководи теоријским и изборним предметима, студијима и радионицама на основним и
мастер академским студијским програмима. Од 2011.године у својству руководиоца предмета
или студија ради на укупно 17 предмета на Департману за урбанизам, а од 2011. до данас као
наставник на предмету Регулатива 1 (део: Урбанистичка регулатива) под руководством
доцента др Милоша Гашића, на Департману за архитектонске технологије Архитектонског
факултета Универзитета у Београду. У изборном периоду у звању доцента др Бисерка
Митровић је укупно увела и креирала наставу на: 4 обавезна предмета и 3 изборна предмета
на Мастер академским студијама архитектуре, 2 обавезна предмета на Мастер академским
студијама Интегрални урбанизам, 3 изборна предмета (студио, односно семинар и радионица)
на ранијим Мастер академским студијама архитектуре ( предмети Департмана за урбанизам) и
1 обавезни предмет (део) на Основним академским студијама архитектуре, у сарадњи са
Деартманом за Архитектонске технологије.
Резиме рада у настави на Архитектонском факултету Универзитета у Београду дат је у наставку:
Преглед учешћа у настави Архитектонског факултета у периоду од 2011, у својству доцента
Од 2011.
У својству руководиоца предмета или студија (укупно 17 предмета):
Студио пројекат М03 У (II година МАСА_усмерење Урбанизам)
Семинар М03 У (II година МАСА_усмерење Урбанизам)
Радионица М03 У (II година МАСА_усмерење Урбанизам)
Одрживи урбани развој (I година МИУ)
Неформални раст града, ИП, I година МАСА)
Елементи просторног планирања, ИП (I година МАСА)
Урбана регулатива (II година МИУ)
Урбана регулатива, ИП (II година МАСА)
Стручна пракса (II година МИУ)
Стручна пракса (II година МАСА, усмерење Урбанизам)
Студио пројекат М4 – Креирање склопова и амбијената у природном окружењу
(I година МАСА)
Семинар М4 - Креирање и обликовање у природном окружењу (I година МАСА)
Радионица М4 – Маркетинг и промоција у природном окружењу (I година
МАСА)
Регулатива 1 – Део Урбанистичка регулатива (III година ОАСА)
Студио пројекат 3 (III година ОАСА)
Студио пројекат М02б – Становање (II година МАСА)
Увод у урбанистичко планирање (III година студија)
Почев од 2011. до 2016. године кандидаткиња је руководила и реализовала наставу на
предмету Регулатива 1 – Део Урбанистичка регулатива, на III години Основних академских
студија. На мастер студијском програму Интегрални урбанизам од 2011. године до данас
руководи и реализује наставу на предметима Урбана регулатива (II година МИУ) и Стручна
пракса (II година МИУ), а од школске 2013/14. године руководи и реализује предмет Одрживи

урбани развој (I година МИУ). Др Бисерка Митровић је у периоду од избора у звање доцента
до последње акредитације студијских програма на Архитектонском факулету Универзитета у
Београду (од 2011 – 2014.г.) конципирала, руководила и реализовала следеће предмете на
Мастер академским студијама архитектуре: Студио пројекат М4 – Креирање склопова и
амбијената у природном окружењу (I година МАСА), Семинар М4 - Креирање и обликовање у
природном окружењу (I година МАСА), Радионица М4 – Маркетинг и промоција у природном
окружењу (I година МАСА).
Др Бисерка Митровић је почев од 2014/15. школске године конципирала и руководи до данас
изборним предметима на новим Мастер академским студијама архитектуре: Неформални раст
града, (I година МАСА), Елементи просторног планирања, (I година МАСА), Урбана регулатива
(II година МАСА), а од 2015/16. школске године и предметом Стручна пракса (II година МАСА,
усмерење Урбанизам). Поред тога, води и реализује наставу на предмету Студио пројекат М03
У (II година МАСА_усмерење Урбанизам), као и на Семинару М03 У (II година МАСА_усмерење
Урбанизам) и Радионици М03 У (II година МАСА_усмерење Урбанизам), у сарадњи са
општинама у Србији, реализујући задатке са студентима на подручјима са посебним
природним одликама.
2.3.2. Публикована и приређена наставна средства
Др Бисерка Митровић је аутор је публикације „Урбанизам без урбаниста – неформални раст
градова“ – мултимедијалног садржаја са практикумом, који је намењен настави на
Архитектонском факултету Универзитета у Београду, изборни предмет „Неформални раст
града“, на I години Мастер академских студија архитектуре (ISBN 978-86-7924-168-9,
рецензенти: проф. др Владан Ђокић, проф. мр Рајко Корица). Публикација је приређена у
дигиталном формату. За исти предмет, као помоћни материјал – ридер – се користи збирка
текстова везаних за неформални раст града и моделе и методе унапређења неформалних
насеља, чији је аутор или коаутор кандидаткиња Б. Митровић.
2.3.3. Учешће и менторство у комисијама за оцену и одбрану дипломских, мастер,
специјалистичких, магистарских радова
Кандидаткиња Б. Митровић ангажована је у више студијских програма у својству ментора или
члана комисије за дипломске радове, мастер тезе и пројекте, односно магистарске и
специјалистичке радове:
2013-14.
Ангажовање у својству ментора мастер теза/пројеката - мастер курс Интегрални
урбанизам (2 кандидата)
Од 2013-16. Ангажовање у својству члана менторске комисије мастер теза/пројеката мастер курс Интегрални урбанизам (6 кандидата)
2011-12.
Ангажовање у својству члана комисије дипломских радова (2 кандидата)
2015.
Ангажовање у својству члана комисије специјалистичких радова (1 кандидат)
2016.
Ангажовање у својству члана комисије магистарских радова (1 кандидат)
2.3.4. Изложбе и презентације студентских радова
Бисерка Митровић је активно ангажована у промоцији и подизању капацитета научнонаставног подмлатка. Како у периоду пре избора у звање доцента (као ментор сарадник), тако
и периоду од избора у звање доцента, др Бисерка Митровић је била ментор студентских
радова који су излагани (укупно 11) на међународним изложбама. Од 2011. године, када је
изабрана у звање доцента, излагани су следећи студентски радови и мастер тезе и пројекти за
које је била ментор:
2014.

23. међународни Салон урбанизма у Београду, рад „Увећање капацитета и
унапређење квалитета услуга (јавне службе у области образовања, здравства и
социјалне заштите) у Крагујевцу'', студент Ксенија Вулићевић, ментор доц. мр

Бисерка Митровић (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, Архитектонски факултет Универзитета у Београду и
GIZ/AMBERO-ICON, у оквиру пројекта ''Унапређење управљања земљиштем на
нивоу локалних самоуправа у Србији''.
2014.

23. међународни Салон урбанизма у Београду, рад „Пројекат интензивнијег
коришћења земљишта и објеката на локалитету војне касарне „Милан
Благојевић“ у Крагујевцу“, студент Милош Радоњић, ментор доц. мр Бисерка
Митровић (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, Архитектонски факултет Универзитета у Београду и
GIZ/AMBERO-ICON, у оквиру пројекта ''Унапређење управљања земљиштем на
нивоу локалних самоуправа у Србији''.

2013.

Учешће на 22. међународном Салону урбанизма, категорија студентских
радова, II награда за рад: „Креирање склопова и амбијената у природном
окружењу на примеру еко-културног центра на Власинском језеру“; ауторски
тим: Ивана Петров, Бојана Симеуновић; ментор доц.мр. Бисерка Митровић,
Архитектонски факултет Универзитета у Београду.

Учешће у својству ментора-сарадника:
2010.

Учешће на 19. међународном Салону урбанизма, у категорији студентских
радова за студентски рад: „Студентски центар Рендара“, руководилац предмета
проф. др М. Ралевић.

2009.

Учешће на 18. међународном Салону урбанизма, у категорији студентских
радова за студентски рад: „Стратегија просторног развоја насеља на левој
обали Дунава“, руководилац предмета проф. др М. Бајић Брковић.

2008.

Учешће на 17. међународном Салону урбанизма у Бијељини, у категорији
студентских радова за студентски рад: „Генерални план Гроцке“, руководилац
предмета проф. др М. Бајић Брковић.
Учешће на 17. међународном Салону урбанизма у Бијељини, у категорији
студентских радова за студентски рад: „Туристичко-рекреативни центар Ослуша
на Тари – Valentine“s place“, руководилац предмета проф. др М. Ралевић.
Учешће на 17. међународном Салону урбанизма у Бијељини, у категорији
студентских радова за студентски рад: „Урбана трансформација савског
амфитеатра у контексту одрживог развоја – град који дише“, руководилац
предмета проф. др М. Бајић Брковић.
Учешће на 17. међународном Салону урбанизма у Бијељини, у категорији
студентских радова за студентски рад: „Голубац – анимација приобаља“,
руководилац предмета проф. др М. Ралевић.

2003.

2. награда на 12. међународном Салону урбанизма у Нишу, у категорији
студентских радова за студентски рад: „Локална агенда 21 Обреновац“, рађен
на предмету: Екологија и просторни развој, руководилац предмета проф. др М.
Бајић Брковић;

2001.

1. награда на 10. међународном Салону урбанизма у Нишу, у категорији
студентских радова за студентски рад: „Генерални план Лазаревца“, рађен на

предмету: Просторни развој насеља, руководилац предмета проф. др М. Бајић
Брковић.
2.3.5. Награде и признања у својству ментора
Кандидаткиња Бисерка Митровић је била ментор студентских радова који су излагани (укупно
11) и награђени (укупно 5) на међународним изложбама. На међународним изложбама
студенти којима је била ментор су освојили 3 награде, после избора у звање доцента. Мастер
пројекти и мастер тезе за које је била ментор су награђени, излагани на међународним
изложбама и публиковани.
2014.

23. међународни Салон урбанизма у Београду, рад „Увећање капацитета и
унапређење квалитета услуга (јавне службе у области образовања, здравства и
социјалне заштите) у Крагујевцу'', студент Ксенија Вулићевић, ментор доц. мр
Бисерка Митровић (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, Архитектонски факултет Универзитета у Београду и
GIZ/AMBERO-ICON, у оквиру пројекта ''Унапређење управљања земљиштем на
нивоу локалних самоуправа у Србији''.

2014.

23. међународни Салон урбанизма у Београду, рад „Пројекат интензивнијег
коришћења земљишта и објеката на локалитету војне касарне „Милан
Благојевић“ у Крагујевцу“, студент Милош Радоњић, ментор доц. мр Бисерка
Митровић (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, Архитектонски факултет Универзитета у Београду и
GIZ/AMBERO-ICON, у оквиру пројекта ''Унапређење управљања земљиштем на
нивоу локалних самоуправа у Србији''.

2013.

Учешће на 22. међународном Салону урбанизма, категорија студентских
радова, II награда за рад: „Креирање склопова и амбијената у природном
окружењу на примеру еко-културног центра на Власинском језеру“; ауторски
тим: Ивана Петров, Бојана Симеуновић; ментор доц.мр. Бисерка Митровић,
Архитектонски факултет Универзитета у Београду.

Током периода у сарадничлом звању (1993-2011) Б. Митровић је била ментор-сарадник за
студентске радове који су били награђени на међународним изложбама, и то: 2003. године, 2.
награда на 12. међународном Салону урбанизма у Нишу, у категорији студентских радова за
студентски рад: Локална агенда 21 Обреновац, рађен на предмету: Екологија и просторни
развој, руководилац предмета проф. др М. Бајић Брковић; и 2001. године, 1. награда на 10.
међународном Салону урбанизма у Нишу, у категорији студентских радова за студентски рад:
Генерални план Лазаревца, рађен на предмету: Просторни развој насеља, руководилац
предмета проф. др М. Бајић Брковић.
2.3.6. Педагошки рад у оквиру осталих наставних активности на Архитектонском факултету
Универзитета у Београду
Кандидаткиња је у току свог рада посебну пажњу посветила је успостављању сарадње
Архитектонског факултета са бројним релевантним јавним међународним и националним
институцијама. Комисија издваја ангажовање кандидаткиње у вези са укључивањем и
подршком неколико општина у Србији (Судрулица, Косјерић, Бајина Башта, Брус и др.) у
оквиру наставног процеса на студио пројектима, семинарима и радионицама на Мастер
академским студијама архитектуре на предметима:

•
•
•
•
•
•

Студио пројекат М4 – Креирање склопова и амбијената у природном окружењу (I година
МАСА),
Семинар М4 - Креирање и обликовање у природном окружењу (I година МАСА)
Радионица М4 – Маркетинг и промоција у природном окружењу (I година МАСА)
Студио пројекат М03 У (II година МАСА_усмерење Урбанизам)
Семинар М03 У (II година МАСА_усмерење Урбанизам)
Радионица М03 У (II година МАСА_усмерење Урбанизам)

На овај начин остварена је квалитетна сарадња између институција, али и теоријских и
концептуалних приступа у настави са потребама и проблемима у пракси урбанистичког и
просторног планирања, уз организовање радионица и стручно-истраживачких путовања за
студенте у овим општинама. Добијени резултати студентских радова, у оквиру тематски
обједињених задатака везаних за просторе са посебним природним вредностима,
представљали су реалистичан и адекватан одговор на проблеме и потенцијале наведених
општина.
Ангажовање др Бисерке Митровић у оквиру предмета Стручна пракса, на мастер курсу
Интегрални урбанизам, резултовало је сарадњом са Институтом за урбанизам и архитектуру
Србије, где су студенти били у прилици да обаве организовану праксу, стичући тако драгоцено
искуство.

2.4. Рад у развоју наставе и других делатности високошколске установе
2.4.1. Ангажовање у факултетским телима и комисијама
Осим рада у настави, др Бисерка Митровић била је веома активно укључена у бројне
активности Архитектонског факултета везане за развој наставе, као и у другим делатностима
ове установе. Као најзначајније се истичу следеће функције и ангажовања:
Од 2015
2016
2015
2015
Од 2014.
2010.
2003 – 2016.

Руководилац студијске целине Изборни предмет 1 и Историја и теорија 1
Члан Комисије за припрему Извештаја за избор два сарадника у звање
асистента за ужу, односно уметничку област на Департману за урбанизам
Члан Комисије за припрему Извештаја за избор два сарадника у звање
асистента за ужу, односно уметничку област на Департману за урбанизам
Члан Комисије за припрему Извештаја за избор истраживача-приправника
Припрема материјала и документа Департмана за урбанизам према
Инжењерској комори Србије (задужена од стране Департмана за урбанизам)
Ангажовање у Радној групи за припрему мастер курса Интегрални урбанизам
Ангажовање у Истраживачко-пословном центру Архитектонског факултета на
изради урбанистичких и просторних планова, у својству аутора експертиза,
руководиоца
урбанистичких
и
просторних
планова,
руководиоца
урбанистичких пројеката, одговорног урбанисте, одговорног планера и аутора
концепције и синтезе урбанистичких и просторних планова.

2.4.2. Међународна и међууниверзитетска сарадња
Осим на Архитектонском факултету кандидаткиња је у оквиру националне и међународне
сарадње са академским институцијама имала ангажовање у спровођењу наставе на једном
домаћем и једном иностраном факултету. До избора у звање доцента, кандидаткиња је
учествовала 2007. године на Summer School of Strategic Planning, Alghero, Sardinia, Italia, чији је
носилац био: Dipartimento di Architettura e Pianificazione (DAP)Facoltà di Architettura di Alghero,
где је била предавач и водила радионице са arch. S. Bosc i I. Blečić. Од 2009-11. године је била
гостујући предавач на Грађевинско-архитектонском факултету Универзитета у Нишу на
предмету (у целости): „Урбанистичка и просторно-планерска регулатива“, а руководилац
предмета је био проф. др Петар Митковић.

Од 2011-13. године је била гостујући наставник и руководилац предмета на Грађевинскоархитектонском факултету Универзитета у Нишу на предмету: „Урбанистичка и просторнопланерска регулатива“.
2.4.3. Експертски и професионални ангажман у оквиру Архитектонског факултета
Као експерт у домену урбанистичко и просторног планирања и планирања просторног развоја
јавних служби Б. Митровић је била ангажована у реализацији професионалних активности
Архитектонског факултета:
•

2003- 2016 - Истраживачко пословни центар Архитектонског факултета, израда просторних и
урбанистичких планова и урбанистичких пројеката у својству руководиоца и аутора конецепције
и синтезе просторних планова, урбанистичких планова, урбанистичких пројеката и
урбанистичких планских докумената, одговорног планера или одговорног урбанисте, аутора
експертиза у области планирања развоја јавних служби, за укупно 78 докумената.

•

1996 -2016 - Учешће у научно-истраживачким пројектима Министарства за просвете, наукe и
технолошког развоја Републике Србије у својству истраживача.

2.5. Учешће у научно-истраживачким пројектима
Кандидаткиња др Б. Митровић учествовала је у укупно 5 националних научно-истраживачких
пројеката које је финасирало Министарство просвете, науке и техношког развоја, од чега на 1
пројекту учествује после избора у звање доцента. Такође је учествовала на 1 међународном
научно-истраживачком пројекту. Детаљне информације о пројектима су у наставку.
2.5.1 Национални научно истраживачки пројекти
Од избора у звање доцента (2011.)
Од 2011.
НИП Истраживање и систематизација стамбене изградње у Србији у контексту
глобализације и европских интеграција, у циљу унапређења квалитета и
стандарда становања, носилац: АФ Универзитета у Београду за Министарство
за науку и технологију Републике Србије (истраживач).
До избора у звање доцента (1993-2011.)
2005-2008.
НИП Менаџмент урбане обнове и регенерације регија Србије, носилац: АФ
Универзитета у Београду за Министарство за науку и технологију Републике
Србије (истраживач).
2002-2004.
НИП Развој, просторно уређење и коршћење магистралних инфраструктурних
коридора у Србији (МИКС), носилац: ИАУС (Институт за урбанизам и
архитектуру Србије) за Министарство за науку и технологију Републике Србије
(истраживач);
НИП Регионализација простора Србије - стратешки пут укључења у европске
интеграционе процесе, носилац: АФ Универзитета у Београду за Министарство
за науку и технологију Републике Србије (истраживач).
1994-96.
НИП Просторно планирање у функцији равномерног регионалног развоја,
очувања животне средине и развоја туризма, носилац: АФ Универзитета у
Београду за Министарство за науку и технологију Републике Србије
(истраживач).
2.5.2 Међународни пројекти
До избора у звање доцента (1993-2011.)
2006.
БЕОГРАД ПРЕСТОНИЦА, међународни европски ТЕМПУС пројекат са циљем
реформисања академског образовања архитеката у складу са Болоњском
конвенцијом, сарадња Архитектонског Факултета Универзитета у Београду са

Berlage Institute, Rotterdam i Fakultät für Architektur der RWTH Aachen, значај
пројекта: интернационални. (истраживач).

2.6. Друштвене активности релевантне за развој професије и универзитета и
активности подршке и унапређења професије
Кандидаткиња је током рада на Архитектонском факултету у Београду учествовала је и
представљала Архитектонски факултет Универзитета у Београду на многим значајним научним
и стручним скуповима у земљи и иностранству, остварујући сарадњу са релевантним
институцијама и асоцијацима и доприносећи на тај начин развоју урбанистичке и
архитектонске професије. Најзначајније друшвене активности које су релевантне за развој
професије и јавно деловање кандидаткиње следи у наставку:
Чланство у професионалним организацијама:
Од последњег избора (2011)
Од 2013.
Члан International Academic Association on Planning, Law, and Property Rights
(Partner with AESOP)
2013-14.
Члан Председништва Друштва урбаниста Београда
До последњег избора (1993-2011)
Од 2006.
Инжињерска комора Србије (ИКС) – секција планера
Од 2006.
Лиценца одговорног планера Инжињерске коморе Србије - за израду
просторних планова (100 102 06)
Од 2005.
Асоцијација просторних планера Србије (АППС)
Од 2003.
Лиценца одговорног урбанисте Инжињерске коморе Србије - за израду
урбанистичких планова и урбанистичких пројеката (200 0053 03),
Од 2003.
Инжињерска комора Србије (ИКС) – секција урбаниста
Од 1996.
Удружење урбаниста Србије (УУС)
Међународно ангажовање:
До последњег избора (1993-2011)
2005.
LEAP – Local Environmental Action Plan for Municipality of Topola - National
Consultant; Покровитељ: OPT, SIDA International.
2002.
Southern Serbia Municipality Improvement and Recovery Programme – Municipal
Training Programme; Halifax Consulting and United Nations Development
Programme (UNDP), руководилац тима: др В. Ђокић. Предавач и вођење
радионице у оквиру области: Spatial Planning.
Национално ангажовање:
Од последњег избора (2011)
2016.
Предавање по позиву: “Урбанизам без урбаниста-докле смо стигли у
перцепцији проблема неформалних насеља”, Инжењерска комора Србије,
Извршни одбор матичнe секцијe планера и Извршни одбор матичнe секцијe
урбаниста, у оквиру Програма обуке континуираног (перманентног)
професионалног усавршавања чланова Инжењерске коморе Србије за 2016.
годину.
2015.
Учесник
радионице
/представник
Архитектонског
факултета/:
Ка
стандардизацији и класификацији намена земљишта и планских симбола, у
организацији Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре,
GIZ/AMBERO-ICON-а и Сталне конференције градова и општина (СКГО)
Од 2015.
Члан Комисије за стручну контролу просторних планова Министарства
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, именована од стране
Министарства.

2014.

2012 - 2014.

Од 2011-13.
2013.

Предавање по позиву „Кина – земља нових могућности“, Центар за планирање
урбаног развоја, у склопу програма перманентне едукације Инжињерске
коморе Србије
Члан Комисије за стручну контролу просторних планова Министарства за
рударство, просторно планирање и природне ресурсе, именована од стране
Министарства.
Члан Комисије за планове града Краљева, као представник Министартства за
животну средину и просторно планирање.
Члан жирија за студентски конкурс: Making the City Resilient, у оквиру
International Conference Sustainable Urban & Transport Planning (SUTP) и
пројекта: Support to Sustainable Transport in the City of Belgrade, организованог
од стране UNDP Serbia и Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу
Београда

До последњег избора (1993-2011)
Од 2009-11. Члан Комисије за планове града Краљева, као представник Министартства за
животну средину и просторно планирање.
2008-2009.
Члан Комисије за планове општине Обреновац, као представник Министарства
за инфраструктуру
2007-2008.
Члан Комисије за планове општине Пожаревац, као представник
Министарства за инфраструктуру
2006-07.
Члан стручне групе за процену спроведених процедура и садржине предлога
плана детаљне регулације за комплекс цементаре «Титан - Косјерић»,
именована од стране Министарства за капиталне инвестиције
2004-09.
Члан Комисије за стручну контролу генералних планова и планова генералне
регулације Министарства за капиталне инвестиције (односно Министартства
за инфраструктуру), именована од стране Министарства
3. ОБЈАВЉЕНИ НАУЧНИ И СТРУЧНИ РАДОВИ
3.1. Научне публикације
Кандидат др Бисерка Митровић има 69 објављених радова у свим категоријама како на
националном, тако и на међународном нивоу. У звању доцента од 2011. године до данас, има
42 рада објављена резензирана научна рада и 27 радова у периоду од 1993-2011. године.
М10 - Монографије, монографске студије, тематски зборници, лексикографске и
картографске публикације међународног значаја
До последњег избора (1993-2011)
Категорија М14:
1.
Митровић Б. (2006) Град социјалне равнотеже, у: Милић В., Ђокић В. (ур.): “Престоница
Београд“, Архитектонски факултет Универзитета у Београду, Berlage Institute, Rotterdam,
Fakultat fur Architektur der RWTH Aachen, 2006.
М20 - Радови објављени у научним часописима међународног значаја
Од последњег избора (2011)
Категорија М22:
1.

Mitrović B, Antonić B. (2014) Possibilities of the EcoTown Concept Application: the Principles
and Guidelines for the Case Study of Jelezovac–Sunčani Breg Informal Settlement, Belgrade.
Nano, Bio Green Technologies for a Susutainable Future, SGEM Scientific Papers DataBase.
Volume 14/2: Green building technologies and materials, Green design and sustainable

2.

architecture,
pp
581-588,
ISBN
9786197105100;
ISSN
1314-2704
DOI:
10.5593/SGEM2014/B62/S27.075; hi-index 3 in Thomson Reuters, hi-index 5 In Scopus
http://sgem.org/sgemlib/spip.php?article5193
Mitrović B, Antonić B. (2014) The Chances for Achieving Urban Social Cohesion: Case Study of
Belgrade Informal Settlement as a Pilot Project for New Social Housing. Nano, Bio Green
Technologies for a Susutainable Future, SGEM Scientific Papers DataBase. Volume 14/2Green
building technologies and materials, Green design and sustainable architecture, pp 675-682,
ISBN 9786197105100; ISSN 1314-2704, DOI: 10.5593/SGEM2014/B62/S27.087; hi-index 3 in
Thomson Reuters, hi-index 5 In Scopus http://sgem.org/sgemlib/spip.php?article5205

Категорија М24:
Mitrović B., Mitković P., Mitković M., Djurić J. (2016): Perspective of sustainable social
development of public services in Kuršumlija municipality, Facta universitatis - series:
Architecture and Civil Engineering, vol. 14, no. 3, 2016 (ISSN 0354-4605 (Print), ISNN 24060860 (Online)).
2.
Mitković М., Mitrović B., Mitković P., Djurić J. (2016): Conceptual framework for the locally
sensitive sustainable development of public services - case study of the municipality of
Kuršumlija, Facta universitatis - series: Architecture and Civil Engineering, vol. 14, no. 3, 2016
(ISSN 0354-4605 (Print), ISNN 2406-0860 (Online))
1.

М70 - Магистарске и докторске тезе
Од последњег избора (2011)
Категорија M71:
1.
Митровић Б. (2016). Унапређење концепта планирања просторног развоја јавних служби у
Србији у складу са принципима одрживог развоја. Докторска дисертација. Архитектонски
факултет, Београд, ментор проф.др В.Ђокић
До последњег избора (1993-2011)
Категорија M72:
1.
Митровић Б. (2003). Методолошке основе планирања друштвене инфраструктуре у
урбанистичком и просторном планирању на примеру основног образовања, примарне
здравствене заштите и дечје заштите, Магистарска теза: Архитектонски факултет, Београд
М40 - Националне монографије, тематски зборници
Од последњег избора (2011)
Категорија М42:
1.
Mitrovic B. (2016): Урбанизам без урбаниста – неформални раст градова, мултимедијални
садржај са практикумом, ISBN 978-86-7924-168-9, Београд: Архитектонски факултет
Од последњег избора (2011)
Категорија М44:
1.
Mitrovic B. Ralevic M., Antonic B.(2014): Integrating Illegal Housing into the Urban Development
in Belgrade in the context of Global Trends, Methodological and Regulatory Framework pp. 5368, in Mako V., Lojanica, V., Božović Stamenović R. (eds.) Housing Development in Serbia in the
Context of Globalization and Integrations, Vol.3: Strategies and Models, Faculty of Architecture,
University of Belgrade ISBN 978-86-7924-134-4
2.
Mitrovic B. Ralevic M., Antonic B.(2014): The Challenges of Housing Regulation in Serbian
Legislation: Towards European Context and Best Practices, 167-177, in Mako V., Lojanica, V.,
Božović Stamenović R. (eds.) Housing Development in Serbia in the Context of Globalization and
Integrations, Vol. 3: Strategies and Models, Faculty of Architecture, University of Belgrade
ISBN 978-86-7924-134-4

3.

Ralevic M., Mitrovic B. (2012) Globalization Trends Of Housing In Serbia, pp 53- 64 in Mako V.,
Lojanica, V., Božović Stamenović R. (eds.) Housing Development in Serbia in the Context of
Globalization and Integrations,Vol. 2, Methods and Tendencies, Faculty of Architecture,
University of Belgrade ISBN 978-86-7924-092-7

До последњег избора (1993-2011)
Категорија М44:
4.
Бајић-Брковић М., Митровић Б (2004). Примена Интернета у планирању одрживог развоја,
у: Спасић Н., (ур.): “Одрживи просторни, урбани и рурални развој Србије”, ИАУС, Београд
5.
Бајић-Брковић М., Митровић Б (2003). Информатичко - комуникациона инфраструктура као
подршка урбанистичком планирању у Србији: стање и перспективе; у: Спасић Н., (ур.):
Развој, просторно уређење и коришћење магистралних инфраструктурних коридора у
Србији”, ИАУС, Београд
6.
Митровић Б. (2004). Позиција региона у систему урбанистичког и просторног планирања и
у систему планирања друштвене инфраструктуре - стање и перспективе, у: Ралевић М. (ур.):
„Регионализација простора Србије - стратешки пут укључења у европске интеграционе
процесе“, АФ, Београд
7.
Митровић Б. (1999). Прилог унапређењу методологије планирања друштвене
инфраструктуре у функцији упраљања развојем града, у: Бајић - Брковић М.(ур.):
Одрживост и град, АФ, Београд
М50 - Часописи националног значаја
Од последњег избора (2011)
Категорија М51:
1. Митровић Б, (2011). (Не)одрживо локално планирање у чељустима транзиције: судбина
спортских и рекреативних површина у пракси планирања у Београду, бр. 14, стр. 47-51,
Наука + Пракса, Грађевинско-архитектонски факултет Ниш ISSN 1451-8341,
http://scindeks.nb.rs
2. Митровић Б, (2011). Прилог истраживању критеријума и индикатора развоја јавних служби
у сеоским подручјима у Србији, бр. 14, стр. 51-55, Наука + Пракса, Грађевинскоархитектонски факултет Ниш ISSN 1451-8341, http://scindeks.nb.rs
3. Ољача М, Ољача С, Ковачевић Д, Ружичић Л, Пајић М, Митровић Б, Ралевић М (2011).
Општина Куршумлија - уређење, проблеми коришћења и мере заштите пољопривредног
земљишта, Пољопривредна техника, vol. 36, br. 4, str. 57-65, Пољопривредни факултет,
Београд, UDK: 631.41:631.147
4. Ољача М, Ољача С, Ковачевић Д, Ружичић Л, Пајић М, Митровић Б, Ралевић М (2011).
Уређење, коришћење и мере заштите пољопривредног земљишта општине Бојник,
Пољопривредна техника, vol. 36, br. 4, str. 67-76, Пољопривредни факултет, Београд, UDK:
631.41:631.147
До последњег избора (1993-2011)
Категорија М51:
5. Ољача М, Ољача С, Радивојевић Глигоревић K., Пајић М, Митровић Б, Ралевић М,
Радосављевић У. (2009). Уређење, коришћење и мере заштите пољопривредног земљишта
општине Косјерић, Пољопривредна техника, вол. 34, број 4, стр. 83-94, Пољопривредни
факултет, Београд, ISSN 0554 5587, http://scindeks.nb.rs
6. Ољача М, Ољача С, Ковачевић Д, Ружичић Л, Пајић М, Митровић Б, Ралевић М,
Радосављевић У. (2007). Уређење, коришћење и заштита пољопривредног земљишта
општине Уб, Пољопривредна техника, вол. 32, бр. 4, стр. 11-23, Пољопривредни факултет,
Београд. ISSN 0554 5587, http://scindeks.nb.rs

М30 - Зборници међународних научних скупова
Категорија М33:
Од последњег избора (2011)
1. Simeunčević Radulović S., Mitrovic B. (2016): The Role Of Cognitive-Cultural Economy In City’s
Global Positioning, Proceedings of 3rd International Academic Conference on Places and
Technologies / Places & Technologies Faculty of Architecture, Belgrade
2. Mitrovic B. Antonic B. (2015): The Possibilities of the Application of the Concept of Healthy City
in Illegal Settlements in Serbia, pp 266-271 Proceedings of 2nd International Academic
Conference on Places and Technologies/Places & Technologies, Nova Gorica, Slovenia ISBN978961-6823-68-5
3. Mitrovic B. Ralevic M., Antonic B. (2014): The Illegal Settlements in Belgrade vs. Taming City
Growth: Case Study of Belgradе pp 71-77, Proceedings of the First International Academic
Conference on Places and Technologies / Places & Technologies 2014, Faculty of Architecture,
Belgrade, ISBN 9788679241146
http://placesandtechnologies.eu/PLACES%20AND%20TECHNOLOGIES_Conference%20proceedin
gs_Small.pdf
4. Mitrovic B. Ralevic M., Antonic B. (2014): Urban Development in Belgrade in the Context of
Global Trends: Chances of Illegal Housing Integration, pp 1051- 1058. Proceedings of the First
International Academic Conference on Places and Technologies / Places & Technologies (M33),
2014, Faculty of Architecture, Belgrade, ISBN 9788679241146
http://placesandtechnologies.eu/PLACES%20AND%20TECHNOLOGIES_Conference%20proceedin
gs_Small.pdf
5. Антонић Б., Митровић Б., Ралевић М. (2014): Глобална одрживост и српско становање:
анализа главних докумената одрживог развоја у циљу унапређења законодавне и
стратешке основе становања у Србији, стр. 47-54, Зборник радова: Планирање простора,
урбанизам
и
изградња,
комплементарни
закони
и
реиндустријализација,
Међународни научно-стручни скуп Летња школа урбанизма 2014. ISBN 978-86- 84275-31-0
6. Антонић Б., Митровић Б., Ралевић М. (2014): Више /мање породично становање у Србији:
где је средина? Стр. 17-30 Зборник радова: Планирање простора, урбанизам и изградња,
комплементарни закони и реиндустријализација, Међународни научно-стручни скуп
Летња школа урбанизма 2014. ISBN 978-86- 84275-31-0
7. Антонић Б., Митровић Б, Ралевић М., Симеунчевић С., Божовић Р., Бегановић Џ. (2014):
Реиндустријализација Србије између илузије, стварности и савремених токова развоја, стр.
191-206. Зборник радова: Планирање простора, урбанизам и изградња, комплементарни
закони и реиндустријализација, Међународни научно-стручни скуп Летња школа
урбанизма 2014. ISBN 978-86- 84275-31-0
8. Ралевић М, Митровић Б, Антонић Б. (2013): Транзиција и њен утицај на урбанистичко
планирање у области становања: Правила, њихова примена и сагледавање изазова на
примеру Правилника о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу,
Међународни научно-стручни скуп Летња школа урбанизма 2013. са зборником радова:
Нови и актуелни закони о уређењу простора и њихово спровођење, стр. 3-12, Удружење
урбаниста Србије и Републички геодетски завод ISBN 978-86-84275-29-7
9. Ралевић М., Митровић Б, Антонић Б. (2013): Урбанистичка димензија социјалног
становања у транзиционој Србији: Између европских узора и домаћег законодавног и
стратешког оквира, Међународни научно-стручни скуп Летња школа урбанизма 2013. са
зборником радова: Нови и актуелни закони о уређењу простора и њихово спровођење,
стр. 117-128, Удружење урбаниста Србије и Републички геодетски завод ISBN 978-86-8427529-8
10. Mitrovic B. Antonic B. (2013): Urban Accessibility as an Instrument for Social Housing Planning:
Case of Belgrade, International Conference Sustainable Urban&Transport Planning (SUTP) 2013,
United Nations Development Programme (UNDP) Serbia, pp 233-245 ISBN 978-86-7728-201-1

11. Mitrovic B. Antonic B. (2013): Land Use Planning and Transport Planning in Sinergy to Upgrade
Informal Settlements: Case of Belgrade, Serbia, International Conference Sustainable
Urban&Transport Planning (SUTP) 2013, United Nations Development Programme (UNDP)
Serbia, pp 222-232 ISBN 978-86-7728-201-2
12. Mitrovic B. Antonic B. (2013): The Taming of the Shrew: Coping with Illegal Settlements in
Belgrade, Serbia, 18th International Conference on Urban Planning and Regional Development in
the Information Society REAL CORP 2013: Planning Times, CORP Competence Center of Urban
and Regional Planning, Schwechat ISBN 978-3-9503110-4-4
13. Mitrovic B. Antonic B. (2013): The Beauty or the Beast? Can Illegal Housing Tackle the Problem
of Social Integration and Social Housing?, 18th International Conference on Urban Planning and
Regional Development in the Information Society REAL CORP 2013: Planning Times, CORP
Competence Center of Urban and Regional Planning, Schwechat ISBN 978-3-9503110-4-4
14. Mitrovic B., Simeunčević Radulović S. (2012): (Un)sustainable local planning in the jaws of
transition: the destiny of sports and recreational areas in planning practice in Belgrade,
Proceedings of the conference New Urbanity: Cities vs. Global Challenges, STRAND, Belgrade
ISBN: 978-3-9503110-3-7 (Print)
15. Simeunčević Radulović S., Mitrovic B. (2012): Reliance on local identity for enhancement of city,
Proceedings of the conference New Urbanity: Cities vs. Global Challenges, STRAND, Belgrade
ISBN: 978-3-9503110-3-7 (Print)
16. Simeunčević Radulović S., Mitrovic B. (2012): Improvement of City Competitiveness by ReMixing of Inner Strengths, Proceedings REAL CORP 2012 conference, Vienna ISBN: 978-39503110-2-0 (CD-ROM); ISBN: 978-3-9503110-3-7 (Print)
17. Mitrovic B., Simeunčević Radulović S. (2012): Livability and Social Integration vs. Economic Crisis
and Trends of Transition: Case Study of Local Planning in Belgrade, Proceedings REAL CORP 2012
conference, Vienna ISBN: 978-3-9503110-2-0 (CD-ROM); ISBN: 978-3-9503110-3-7 (Print)
18. Mitrovic B., Simeunčević Radulović S. (2011): Management of rapid growth in the rift between
the principles of sustainability, market requirements and strategic planning - the possible
approaches to local planning of National park Kopaonik area, Proceedings REAL CORP 2011
conference, Essen, ISBN: 978-3-9503110-0-6 (CD-ROM); ISBN: 978-3-9503110-1-3 (Print)
19. Simeunčević Radulović S., Mitrovic B. (2011): Enhancing Competitiveness of Serbian MediumSized Cities in Global Urban Networks, Proceedings REAL CORP 2011 conference, Essen, ISBN:
978-3-9503110-0-6 (CD-ROM); ISBN: 978-3-9503110-1-3 (Print)
До последњег избора (1993-2011)
20. Mitrovic B. (2004): Measuring relation between technical and social infrastructure, International
Summer Academy on Technology Studies 2004., Papers and proceedings, Graz, Austria
21. Mitrovic B. (2003): Прилог унапређењу методологије планирања јавних служби”, у
Зборнику радова: ИНДИС 2003 - Деветог националног и Трећег међународног научног
скупа, Нови Сад
22. Mitrovic B. Јовановић В. (2003): Планирање друштвене инфраструктуре у Србији - стање и
перспективе” у Зборнику радова: ИНДИС 2003 - Деветог националног и Трећег
међународног научног скупа, Нови Сад
23. Mitrovic B. Ђокић В. (2002): Могући утицаји концепта планирања друштвене
инфраструктуре на регионалном нивоу на развој сеоских подручја, коаутор са др Зборник
радова Ljетње школе урбанизма - Бања Врућица-Шипово, Урбанистички завод Републике
Српске, Бања Лука ISBN 99938-684-0-X
24. Ђокић В., Mitrovic B. (2002): Контекстуални услови формирања градског трга у градовима
Србији, В. Ђокић, Зборник радова Љетње школе урбанизма - Бања Врућица-Шипово, Бања
Лука, Урбанистички завод Републике Српске, Бањалука
ISBN 99938-684-0-X
25. Đokić V., Đokić, L. Mitrovic B., Milić V.A (1996): Planning places whole; International conference
Arhitecture and urbanism at the turn of the 3rd millennium"; Beograd

Категорија М34:
Од последњег избора (2011)
1. Mitrovic B. Antonic B. (2015): The Possibilities of the Application of the Concept of Healthy City
in Illegal Settlements in Serbia, pp 266-271 Book of Abstracts, 2nd International Academic
Conference on Places and Technologies/Places& Technologies, Nova Gorica, Slovenia ISBN978961-6823-67-8
2. Simeunčević Radulović S., Mitrovic B., Ralevic M. (2012) Informal Growth Of Housing In Belgrade
Under The Impact Of Transition To Global Economy, Book of abstracts “Cities To Be Tamed?
Standards and alternatives in the spatial transformation of the urban South” International
Conference 2012, pp 72-73, Politecnico di Milano, Dipartimento di Architettura e Pianificazione,
Milan, Italy
3. Mitrovic B., Simeunčević Radulović S. (2012): (Un)Sustainable Local Planning In The Jaws Of
Transition: Тhe Destiny Of Sports And Recreational Areas In Planning Practice In Belgrade, in:
Bogdanovic R. (ed.) Book of abstracts, pp. 37, ISBN 978-86-89111-00-2 Publisher: STRAND –
Sustainable Urban Society association
4. Simeunčević Radulović S. Mitrovic B., (2012): Reliance On Local Identity For Enhancement Of
City Competitivness, in: Bogdanovic R. (ed.) Book of abstracts, pp. 24 , ISBN 978-86-89111-00-2
Publisher: STRAND – Sustainable Urban Society association
Некатегорисани међународни научни часопис:
1. Simeunčević Radulović S., Mitrovic B., Ralevic M. (2012) Informal Growth Of Housing In
Belgrade Under The Impact Of Transition To Global Economy, Planum - The Journal of Urbanism,
Planum Association, Istituto Nazionale di Urbanistica, Italy, ISSN 1723-0993
http://www.planum.net/download/conference-proceedings-cities-to-be-tamed
М60 - Зборници скупова националног значаја
Категорија М63:
До последњег избора (1993-2011)
1. Митровић Б. (2007): Планирање социјалне инфраструктуре као подршка развоју социјално
одрживог села у Србији, Зборник симпозијума: Стратешки и методолошки приступ(и) за
промоцију туристичког потенцијала српског села, Београд и Космај: УУС
2. Митровић Б. (2004): Прилог истраживању критеријума и индикатора развоја сеоских
подручја, у Зборнику радова научно-стручног скупа Рибар М, Малобабић Р. (ур.): Село у
променама, Врујци : Удружење урбаниста Србије
3. Митровић Б. (2004): Утицај развијености техничке инфраструктуре на развој социјалне
инфраструктуре, у Зборнику радова научно-стручног скупа: Радомир Малобабић (ур.):
Планирање и реализација инфраструктуре, Удружење урбаниста Србије, Крагујевац
4. Митровић Б. (2003): Развој сеоских подручја и улога јавних служби, у Зборнику радова
научно-стручног скупа: Анђелковић М., Рибар М. (ур.): Село у новим развојним условима,
Удружење урбаниста Србије, Бач
5. Митровић Б. (2002): Испитивање међусобног утицаја: регионални развој - планирање
просторног развоја друштвене инфраструктуре, у Зборнику радова: Богдановић Р., Ралевић
М. (ур.): Регионализација Србије и Црне Горе, Удружење урбаниста Србије, КрагујевацБеоград
6. Митровић Б. (2002): Прилог редефинисању појма региона у светлу процеса
децентрализације, локалне самоуправе и планирања просторног развоја друштвене
инфраструктуре, у Зборнику радова: Богдановић Р., Ралевић М. (ур.): Регионализација
Србије и Црне Горе, Удружење урбаниста Србије, Крагујевац-Београд

7. Митровић Б. (2000): Могућности операционализације принципа одрживог развоја у
урбанистичком планирању, Симпозијум Принципи и пракса одрживости у развоју насеља у
Србији, Косјерић, 2000., Зборник радова, УУС, Београд
8. Митровић Б., Милић А. В., Ђокић В. (1998): Планирање друштвених делатности у функцији
унапређења квалитета становања; коаутор са: научни скуп: Унапређење становања '98.,
Београд
9. Милић А. В., Митровић Б., Ђокић В. (1998):Приватни и јавни простор - проблеми ре-форме
у насељима колективног становања"; научни скуп: Унапређење становања ' 98., Београд
10. Милић А. В., Митровић Б., Ђокић В., Ђокић Л. (1995): Глобалне и парцијалне стратегије:
планерски приступ проблему трајне интеграције избеглица у Србији, научно - стручни
скуп: "Програми и пројекти размештаја и изградње насеља и објеката за избеглице",
Београд
11. Милић А. В., Ђокић В., Ђокић Л., Митровић Б. (1995): Могућност личног учешћа избеглица у
решавању проблема смештаја"; коаутор са: Л.Ђокић, В.Ђокић и В.А. Милић; научно стручни скуп: Програми и пројекти размештаја и изградње насеља и објеката за избеглице,
Београд
12. Милић А. В., Митровић Б., Лаловић К., Ђукановић З. (1994): Проблеми у урбанистичком
планирању зелених површина у новијим насељима у Београду, научно -стручни скуп:
Зеленило Београда, Београд
13. Лаловић К., Ђукановић З., Митровић Б., Милић А. В. (1994): Планирање реконструкције
насеља колективног становања"; коаутор са: К. Лаловић, З. Ђукановић и В. А. Милић;
научни скуп: Унапређење становања '94, Београд.
М80 Техничка и развојна решења
Од последњег избора (2011)
Категорија М82
1. Митровић Б., Митковић П. (2015) Унапређени методолошки приступ у обезбеђењу
одрживог просторног, економског, социјалног и еколошког развоја територије општине
Куршумлија; Техничко решење реализовано је за потребе Просторног плана јединице
локалне самоуправе Куршумлија који је урађен на иницијативу општине Куршумлија, а уз
подршку Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије.
Техничко решење је резултат у оквиру пројекта из области: технолошког развоја ТР 36034
„Истраживање и систематизација стамбене изградње у Србији у контексту глобализације и
европских интеграција у циљу даљег унапређења квалитета и стандарда становања“, које
финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије у
периоду 2011-2015. године. Решење је прихваћено од стране Министарства
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије, а непосредно се
примењује од стране надлежних органа општине Куршумлија.
М90 Патенти, ауторске изложбе, тестови
Категорија М92:
Од последњег избора (2011)
1. Митровић Б. (2012) План генералне регулације Сурдулице, концепција развоја и синтеза
планских решења. Решење реализовано је за потребе Плана генералне регулације
Сурдулице који је урађен на иницијативу општине Сурдулица, а уз подршку Министарства
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије.
2. Митровић Б. (2012) План детаљне регулације подручја радне зоне 5.1. Шимановци,
општина Пећинци, концепција развоја и синтеза планских решења. Решење реализовано је
за потребе Плана детаљне регулације подручја радне зоне 5.1. Шимановци који је урађен

на иницијативу општине Пећинци, а уз подршку Министарства грађевинарства, саобраћаја
и инфраструктуре Републике Србије.
Категорија М93 - Рецензирани каталог међународне изложбе
Од последњег избора (2011)
1. Митровић Б. (2014) Увећање капацитета и унапређење квалитета услуга (јавне службе
у области образовања, здравства и социјалне заштите; студент Ксенија Вулићевић, ментор:
Бисерка Митровић у: Маруна М. , Чолић Р. (ур.) Интегрални урбани пројекти за развоја
центра Крагујевца: каталог изложбе завршних радова генерације студената 2012/13.
http://www.urbanlandmanagement.rs/wp-content/uploads/2014/12/Katalog%20GIZ%20Amber
o%20ICON%20sajt%20protected.pdf
2. Митровић Б. (2014) Пројекат интензивнијег коришћења земљишта и објеката на
локалитету војне касарне „Милан Благојевић“ у Крагујевцу, Студент: Милош Радоњић,
ментор: Бисерка Митровић у Маруна М. , Чолић Р. (ур.): Интегрални урбани пројекти за
развој центра Крагујевца: каталог изложбе завршних радова генерације студената 2012/13.
http://www.urbanlandmanagement.rs/wp-content/uploads/2014/12/Katalog%20GIZ%20Amber
o%20ICON%20sajt%20protected.pdf
3.2. Уџбеник, практикум, збирка задатака или поглавље у публикацији те врсте са више
аутора
Од последњег избора (2011)
1. Mitrovic B. (2016): Урбанизам без урбаниста – неформални раст градова, мултимедијални
садржај са практикумом, ISBN 978-86-7924-168-9, Београд: Архитектонски факултет;
рецензенти: проф. др Владан Ђокић, проф. мр Рајко Корица.
4. СТРУЧНИ РАД: ПЛАНОВИ, ПРОЈЕКТИ, СТУДИЈЕ, ИЗЛОЖБЕ, НАГРАДЕ
Обзиром да номенклатура публикованих радова не обухвата значајан део опуса из области
урбанистичког и просторног планирања, урбанистичког и архитектонског пројектовања,
односно уметничка и стручна дела која су важна за процену резултата рада наставника у
поступку његовог избора, списку објављених радова додат је преглед урађених стручних
радова кандидаткиње који су додатна јавно верификована стручна и уметничка остварења са
признатим резултатима у периоду после избора у звање доцента, као и у ранијем периоду.
Кандидаткиња је била ангажована у својству руководиоца и аутора конецепције и синтезе
просторних планова, урбанистичких планова, урбанистичких пројеката и урбанистичких
планских докумената, одговорног планера или одговорног урбанисте, аутора експертиза у
области планирања развоја јавних служби, на укупно 78 планских докумената (просторних и
урбанистичких планова, урбанистичких пројеката, других урбанистичких планских докумената
и идејних пројеката), и то на: 15 усвојених просторних планова, 37 усвојених урбанистичких
планова, 5 усвојених урбанистичких пројеката, 18 других урбанистичких докумената и 3 идејна
пројекта.
Просторни планови:
Од последњег избора (2011.)
2011-15.
Просторни план јединице локалне самоуправе Куршумлија, обрађивач
Архитектонски факултет БУ. Руководилац тима са проф др П. Митковићем,
одговорни планер, аутор циљева, опште концепције развоја, општих правила

уређења и грађења, концепције израде шематских приказа насеља и дела
„Планирање развоја јавних служби“
2010-12.

Усклађени Просторни план јединице локалне самоуправе Сурдулица,
обрађивач Архитектонски факултет БУ. Руководилац тима одговорни планер,
аутор циљева, опште концепције развоја, општих правила уређења и грађења,
концепције израде шематских приказа насеља и дела „Планирање развоја
јавних служби“

2010-12.

Просторни план општине Уб, обрађивач Архитектонски факултет БУ и
Архиплан, Аранђеловац. Руководилац тима са арх. Д. Бига, одговорни планер,
аутор циљева, опште концепције развоја, правила уређења и грађења,
методологије израде шематских приказа насеља и дела „Планирање развоја
јавних служби“

2010-11.

Просторни план јединице локалне самоуправе Косјерић, обрађивач
Архитектонски факултет БУ. Руководилац тима одговорни планер, аутор
циљева, опште концепције развоја, правила уређења и грађења, методологије
израде шематских приказа насеља и дела „Планирање развоја јавних служби“

2009-11.

Просторни план јединице локалне самоуправе Бојник, обрађивач
Архитектонски факултет БУ. Руководилац плана са проф др А. Ђукић. Одговорни
планер, члан ауторског тима, аутор дела „Планирање развоја јавних служби“

2009-11.

Просторни план општине Голубац, обрађивач Архитектонски факултет БУ.
Руководилац плана са проф др А. Ђукић, одговорни планер и аутор дела
„Планирање развоја јавних служби“

До последњег избора (1993-2011)
2009-10.
Програм Просторног плана општине Ражањ, обрађивач Архитектонски
факултет БУ. Руководилац тима и аутор дела „Планирање развоја јавних
служби“.
2009-10.

Концепт просторног плана јединице локалне самоуправе Косјерић, обрађивач
Архитектонски факултет БУ. Руководилац тима, одговорни планер, аутор
циљева и опште концепције развоја и дела „Планирање развоја јавних служби“.

2006-09.

Програм Просторног плана општине Уб, обрађивач Архитектонски факултет БУ
и Архиплан, Аранђеловац. Руководилац тима са арх. Д. Бига, одговорни планер
и аутор аутор циљева, опште концепције развоја и дела „Планирање развоја
јавних служби“.

2006-09.

Програм Просторног плана општине Голубац, обрађивач Архитектонски
факултет БУ. Руководилац плана са проф. др А. Ђукић, одговорни планер и
аутор дела „Планирање развоја јавних служби“

2005-07.

Просторни план општине Сурдулица, обрађивач Архитектонски факултет БУ,
руководилац тима: проф. др В. Ђокић. Члан ауторског тима, аутор дела
„Планирање развоја јавних служби“.

2005-06.

Просторни план општине Лозница, обрађивач Архитектонски факултет БУ,
руководиоци тима: проф. др М. Ралевић, доц З.Ђукановић. Члан ауторског
тима, аутор дела „Планирање развоја јавних служби“

1998.

Програм Просторног плана посебне намене подручја Рас-Сопоћани,
руководилац проф. др М. Бајић-Брковић, обрађивач Архитектонски факултет
БУ. Урбаниста -сарадник.

1992-94.

Просторни план општине Лучани руководилац плана арх. А. Младеновић,
обрађивач Завод за урбанизам и комуналну делатност Србије, Београд. Планер
-сарадник на теми саобраћаја и друштвених делатности.
Просторни план општине Бујановац, руководилац плана арх. А. Младеновић,
обрађивач Завод за урбанизам и комуналну делатност Србије, Београд. Планер
–сарадник на теми друштвених делатности.

Урбанистички планови:
Од последњег избора (2011.)
2011-13.
План генералне регулације Конарево – Дракчићи, Краљево, обрађивач
Архитектонски факултет БУ. Руководилац тима, одговорни урбаниста, аутор
циљева, опште концепције, синтезе, правила уређења и грађења.
2011-13.

План генералне регулације Јарчујак, Краљево, обрађивач Архитектонски
факултет БУ. Руководилац тима, одговорни урбаниста, аутор циљева, опште
концепције, синтезе, правила уређења и грађења.

2011-12.

Генерални урбанистички план Пожаревца, обрађивач Архитектонски факултет
БУ. Руководилац плана проф др А. Ђукић. Члан ауторског тима, аутор дела
„Планирање развоја јавних служби“

2010-12.

Усклађени план генералне регулације Сурдулица, обрађивач Архитектонски
факултет БУ. Руководилац тима, одговорни урбаниста, аутор циљева, опште
концепције, синтезе, правила уређења и дела „планирање развоја јавних
служби“

2004-12.

План детаљне регулације подручја Булевара Краља Александра - блокова Д7Д12 (СЦ Олимп), Београд, 2004-07. Руководилац тима од 2004-2005. са доц др
В.А. Милићем и проф. др В. Ђокићем; Руководилац тима од 2005-09., одговорни
урбаниста, аутор просторне концепције, циљева, синтезе, правила уређења и
грађења

2011.

План генералне регулације насељеног места Чајетина са насељеним местом
Златибор – I фаза, обрађивач Архитектонски факултет БУ. Руководилац тима и
одговорни урбаниста проф др М. Ралевић. Члан тима, аутор дела „планирање
развоја јавних служби“

2009-11.

План детаљне регулације подручја радне зоне 1.6, 10.1 и 10.2, општина
Пећинци, обрађивач Архитектонски факултет БУ. Руководилац тима, одговорни
урбаниста, аутор циљева, опште концепције, синтезе, правила уређења

2009-11.

План генералне регулације Бојник, обрађивач Архитектонски факултет БУ,
руководилац плана проф др А. Ђукић. Члан ауторског тима, аутор дела
„Планирање развоја јавних служби“

2006-11.

План генералне регулације Перућац, обрађивач Архитектонски факултет БУ.
Руководилац тима, одговорни урбаниста, аутор циљева, опште концепције,
синтезе, правила уређења и дела „планирање развоја јавних служби“

2005-11.

План генералне регулације Бајине Баште, обрађивач Архитектонски факултет
БУ. Руководилац тима, одговорни урбаниста, аутор циљева, опште концепције,
синтезе, правила уређења и дела „Планирање развоја јавних служби“

До последњег избора (1993-2011)

2008-10.

План генералне регулације Купиново, обрађивач Архитектонски факултет БУ.
Руководилац тима проф др А. Ђукић. Члан ауторског тима, аутор дела
„планирање развоја јавних служби“.

2007-09.

Генерални план Костолца, обрађивач Архитектонски факултет БУ, руководилац
плана проф др А. Ђукић. Члан ауторског тима, аутор дела „планирање развоја
јавних служби“

2007-15.

Генерални план Соко бање, обрађивач Архитектонски факултет БУ,
руководилац плана проф др А. Ђукић. Члан ауторског тима, аутор дела
„планирање развоја јавних служби“

2007-10.

План општег уређења приобаља општине Голубац, обрађивач Архитектонски
факултет БУ, руководилац плана проф др А. Ђукић. Члан ауторског тима, аутор
дела „планирање развоја јавних служби“

2007-10.

План детаљне регулације Чока, обрађивач Архитектонски факултет БУ,
руководилац плана проф др А. Ђукић. Члан ауторског тима, аутор дела
„планирање развоја јавних служби“

2006-09.

Генерални план Бојник, обрађивач Архитектонски факултет БУ, руководилац
плана проф др А. Ђукић. Члан ауторског тима, аутор дела „Планирање развоја
јавних служби“

2008-10.

План генералне регулације Сурдулица, обрађивач Архитектонски факултет БУ.
Руководилац тима, одговорни урбаниста, аутор циљева, опште концепције,
синтезе и правила уређења

2008-10.

План детаљне регулације подручја радне зоне 5.1. Шимановци, општина
Пећинци, обрађивач Архитектонски факултет БУ. Руководилац тима, одговорни
урбаниста, аутор циљева, опште концепције, синтезе и правила уређења

2008-10.

Концепт Плана детаљне регулације подручја радне зоне 1.6, 10.1 и 10.2,
општина Пећинци, обрађивач Архитектонски факултет БУ. Руководилац тима,
одговорни урбаниста, аутор циљева, опште концепције, синтезе и правила
уређења

2007-09.

Концепт Плана детаљне регулације подручја Рендара - Копаоник, општина
Брус, обрађивач Архитектонски факултет БУ. Руководилац тима и аутор
просторне концепције, циљева и синтезе.

2006-07.

Програм Плана генералне регулације Сурдулица, обрађивач Архитектонски
факултет БУ, руководилац тима проф. др В. Ђокић и доц др З.Ђукановић. Члан
ауторског тима, аутор дела „планирање развоја јавних служби“

2006-07.

План детаљне регулације подручја Јарам-Копаоник, општина Брус, обрађивач
Архитектонски факултет БУ, Руководилац тима, одговорни урбаниста, аутор
просторне концепције, циљева, синтезе и правила уређења и грађења.

2006-07.

План детаљне регулације подручја Сребрнац - Копаоник, општина Брус,
обрађивач Архитектонски факултет БУ, Руководилац тима, одговорни
урбаниста, аутор просторне концепције, циљева, синтезе и правила уређења и
грађења.

2004-07.

План генералне регулације за подручје Калуђерске Баре, општина Бајина
Башта, обрађивач Архитектонски факултет БУ, руководилац плана проф.др А.
Ђукић. Члан ауторског тима, аутор дела „планирање развоја јавних служби“

2004-07.

План генералне регулације за подручје Ослуша, општина Бајина Башта
обрађивач Архитектонски факултет БУ, руководилац плана проф.др А. Ђукић.
Члан ауторског тима, аутор дела „планирање развоја јавних служби“

2004-07.

План генералне регулације за подручје Соколина, општина Бајина Башта,
обрађивач Архитектонски факултет БУ, руководилац плана проф.др А. Ђукић.
Члан ауторског тима, аутор дела „планирање развоја јавних служби“

2004-07.

План генералне регулације за подручје: Шљивовица, општина Бајина Башта,
обрађивач Архитектонски факултет БУ, руководилац плана проф.др А. Ђукић.
Члан ауторског тима, аутор дела „планирање развоја јавних служби“

2003-07.

Генерални план Пожаревца, обрађивач Архитектонски факултет БУ,
руководилац плана проф.др А. Ђукић. Члан ауторског тима, аутор дела
„планирање развоја јавних служби“

2003-05.

Програм Генералног плана Бајине Баште, обрађивач Архитектонски факултет
БУ, руководилац тима: проф. др М. Ралевић (до 31.12.2004) и проф. др В. Ђокић.
Члан ауторског тима, аутор дела „планирање развоја јавних служби“

1992-94.

Измене и допуне генералног урбанистичког плана (ГУП-а) Ивањица –
Прилике, обрађивач Завод за урбанизам и комуналну делатност Србије,
Београд. Руководилац тима са А. Младеновићем.
Измене и допуне ГУП-а Пријепоље, обрађивач Завод за урбанизам и
комуналну делатност Србије, Београд. Руководилац плана Ј. Ђорђевић.
Урбаниста -сарадник.
Урбанистичка уређајна основа насеља Левосоје, општина Бујановац,
обрађивач Завод за урбанизам и комуналну делатност Србије, Београд,
руководилац плана М. Ђукановић. Урбаниста -сарадник.
Измене и допуне ГУП-а Пожеге, обрађивач Завод за урбанизам и комуналну
делатност Србије, Београд, руководилац плана А. Младеновић. Урбаниста сарадник.
Регулациони план за стамбени блок 16 у Пожеги, обрађивач Завод за
урбанизам и комуналну делатност Србије, Београд. Руководилац тима са А.
Младеновићем.
Регулациони план радне зоне у Пожеги, обрађивач Завод за урбанизам и
комуналну делатност Србије, Београд, руководилац плана М. Ђукановић.
Урбаниста -сарадник.

1991-92.

Измене и допуне Детаљног урбанистичког плана Дедиње II/1 - Београд;
руководилац: Љ. Стефановић-Тасић, обрађивач ДД Инвестбиро, Београд.
Урбаниста -сарадник.

1991-92.

Детаљни урбанистички план IV месне заједнице на Врачару, Београд;
руководилац: Љ. Стефановић-Тасић, обрађивач ДД Инвестбиро, Београд.
Урбаниста -сарадник.

Урбанистички пројекти:
До последњег избора (1993-2011)
2009.
Урбанистички пројекат Сребрнац, део просторне целине 4б, одмаралиште
путне базе, Копаоник, општина Брус, обрађивач Архитектонски факултет БУ.
Руководилац тима и коаутор просторне концепције.

2008.

Урбанистички пројекат Етно насеља ’’Свети Симеон – Мироточиви’’, Копаоник
на Јарму у општини Брус, обрађивач Архитектонски факултет БУ, руководилац
проф др А. Ђукић. Члан тима

2008.

Урбанистички пројекат Јарам 2, целина 4, Копаоник – здравственорехабилитациони центар, обрађивач Архитектонски факултет БУ. Руководилац
тима, одговорни урбаниста, коаутор просторне концепције, аутор синтезе и
правила уређења и грађења.

2008.

Урбанистички пројекат Јарам 2, целина 5, Копаоник – комплекс услужних и
туристичких садржаја, обрађивач Архитектонски факултет БУ. Руководилац
тима, одговорни урбаниста, коаутор просторне концепције, аутор синтезе и
правила уређења и грађења.

2008.

Урбанистички пројекат Сребрнац, просторна целина 6 - етно-комплекс 2,
Копаоник,
обрађивач Архитектонски факултет БУ. Руководилац тима,
одговорни урбаниста, коаутор просторне концепције, аутор синтезе и правила
уређења и грађења.

Друга урбанистичка документација:
До последњег избора (1993-2011)
2009.
ДУП Брца, Сутоморе, Извјештај о стратешкој процјени утицаја на животну
средину, обрађивачи: ''Дел пројект'' д.о.о., Будва, ''БарПројецт'' д.о.о., Бар,
Архитектонски факултет БУ. Члан радног тима.
2004.

Привремена правила грађења за насеља у општини Пожаревац, руководилац
проф. др М. Ралевић, обрађивач Архитектонски факултет БУ. Члан ауторског
тима.

2004.

Привремена правила грађења за насеља у општини Бајина Башта.
руководилац проф. др М. Ралевић, обрађивач Архитектонски факултет БУ. Члан
ауторског тима.

1992-94.

УУП за сервисно - ремонтни комплекс за теретна возила - Ивањица – Прилике,
обрађивач Завод за урбанизам и комуналну делатност Србије, Београд.
Руководилац тима.
УУП за блок између улица Ђ.Ђаковића, Будимске, Шантићеве и Гундулићевог
венца – Београд, руководилац А. Младеновић, обрађивач Завод за урбанизам
и комуналну делатност Србије, Београд. Урбаниста -сарадник.
УУП за пословни објекат у улици Царице Милице у Београду, обрађивач Завод
за урбанизам и комуналну делатност Србије, Београд. Руководилац тима.
УУП за пословни објекат у Мачванској улици у Београду, руководилац А.
Младеновић, обрађивач Завод за урбанизам и комуналну делатност Србије,
Београд. Урбаниста -сарадник.
УУП за депонију комуналног отпада за Смедеревску Паланку, руководилац Ј.
Ђорђевић, обрађивач Завод за урбанизам и комуналну делатност Србије,
Београд.
Урбаниста -сарадник.
УУП за аутобуску станицу у Пожеги, обрађивач Завод за урбанизам и
комуналну делатност Србије, Београд. Руководилац тима са А. Младеновићем.

УУП за блок са комплексом хотела у центру Пожеге, обрађивач Завод за
урбанизам и комуналну делатност Србије, Београд. Руководилац тима са А.
Младеновићем.
УУП за индустријски погон модне конфекције у радној зони у Пожеги,
руководилац М. Ђукановић, обрађивач Завод за урбанизам и комуналну
делатност Србије, Београд. Урбаниста -сарадник.
1991-92.

Услови за уређење простора за центар (УУП) МЗ "4.јули", Београд, обрађивач
ДД Инвестбиро, Београд. Руководилац тима.
Услови за уређење простора (УУП) за стамбени блок између улица
Шекспирове, Ружићеве, М.Ивковића и Маглајске, Београд, обрађивач ДД
Инвестбиро, Београд; Руководилац са М. Пауновићем.
УУП за надзиђивање више стамбених објеката на Миљаковцу И, Београд,
обрађивач ДД Инвестбиро, Београд. Руководилац тима.
УУП за пословни објекат у улици Змаја од Ноћаја, Београд; обрађивач ДД
Инвестбиро, Београд. Руководилац тима.
УУП за блокове 3 и 4 на Славији - Београд; обрађивач ДД Инвестбиро,
Београд, Руководилац Н. Вујошевић-Весовић. Урбаниста -сарадник.
УУП за пословни објекат "Прве искре" у улици Генерал Ждановој, Београд;
обрађивач ДД Инвестбиро, Београд. Руководилац са М. Пауновићем.
УУП за занатско - пословни центар у насељу "Скојевско" у Раковици Београд. обрађивач ДД Инвестбиро, Београд. Руководилац са М. Пауновићем.

Идејни пројекти:
До последњег избора (1993-2011)
2008-09.
Идејни пројекат локалитета Сребрнац, просторна целина 6 - етно-комплекс 2,
Копаоник, руководилац доц.мр А. Ђукић, обрађивач Архитектонски факултет
БУ. Члан ауторског тима.
1991-92.

Идејни пројекат уређења терена и синхрон план спољних инсталација за
насеље "Сава" у Обреновцу, руководилац: М. Пауновић, обрађивач ДД
Инвестбиро, Београд. Члан стручног тима.
Идејни пројекат уређења терена и синхрон план за стамбено насеље
"Драгодан" у Приштини, руководилац: М. Пауновић, обрађивач ДД
Инвестбиро, Београд. Члан стручног тима.

Урбанистичке студије
До последњег избора (1993-2011)
2006-07.
Студија програмске поставке новог града у Сибиру за 10 000 становника,
носилац посла: Гама траде инжењеринг, (Москва, Београд), коаутор са Д.
Демићем, дипл.инг.арх.
1996.
Студија провере могућности унапређења планирања и физичке структуре
заштићених градских целина на примеру Косанчићевог венца, руководилац
Проф. др М. Бајић-Брковић, Архитектонски факултет, Београд (сарадник),
1994.
Програм трајног насељавања односно интеграције избеглица на територији
републике Србије - студија; руководилац Проф. др М. Бајић-Брковић;

Архитектонски факултет, Београд и Комесаријат за избеглице Републике Србије,
Београд, (сарадник).
Изложбе
Кандидаткиња има укупно 7 учешћа у својству аутора изложеног рада на међународним
изложбама са 25 изложених радова.
Од последњег избора (2011.)
2014.
23. међународни Салон урбанизма у Београду, категорија просторних планова
Просторни план јединице локалне самоуправе Куршумлија; обрађивач:
Архитектонски факултет Универзитета у Београду. Руководилац плана
2012.
21. међународни Салон урбанизма у Лесковцу, категорија генералних
урбанистичких планова
Генерални план Пожаревца; обрађивач: Архитектонски факултет Универзитета
у Београду. Руководилац плана проф.др А. Ђукић; члан ауторског тима.
Усклађени план јединице локалне самоуправе Сурдулица; обрађивач:
Архитектонски факултет Универзитета у Београду. Руководилац плана
Усклађени план генералне регулације Сурдулица; обрађивач: Архитектонски
факултет Универзитета у Београду. Руководилац плана
План генералне регулације Конарево – Дракчићи, Краљево; обрађивач:
Архитектонски факултет Универзитета у Београду. Руководилац плана
План генералне регулације Јарчујак, Краљево; обрађивач: Архитектонски
факултет Универзитета у Београду. Руководилац плана
До последњег избора (1993-2011)
2010.
19. међународни Салон урбанизма у Шапцу
Излагач са радом (као руководилац плана)
Просторни план јединице локалне самоуправе Косјерић
План генералне регулације насеља Сурдулица
План генералне регулације насеља Перућац
Излагач са радом (као члан ауторског тима):
Концепт Плана генералне регулације општинског центра Чајетина и насељеног
места Златибор
Студије ресурса и потенцијала за израду Плана генералне регулације
општинског центра Чајетина и насељеног места Златибор
2008.
16. међународни Салон урбанизма у Новом Саду
Излагач са радом (као руководилац плана)
План детаљне регулације производне зоне 5.1. Шимановци
Урбанистички пројекат Сребрнац, етно-комплекс 2,
Урбанистички пројекат Јарам 2, целина 4 – здравствено-рехабилитациони
центар
Урбанистички пројекат Јарам 2, целина 5 – комплекс услужних и туристичких
садржаја
Истраживање развојних могућности општине Косјерић
Истраживање развојних могућности радне зоне 1.6., 10.1. и 10.2, општина
Пећинци
2007.
16. међународни Салон урбанизма у Нишу
Излагач са радом (као руководилац плана)
Стратегија развоја планског подручја општине Уб
План детаљне регулације локалитета Сребрнац, општина Брус, Копаоник
Излагач са радом (као члан ауторског тима):

2006.

2004.

Студија развоја Соко бање
Генерални план Костолца
План генералне регулације са елементима детаљне регулације за насеље
Купиново, општина Пећинци
15. међународни Салон урбанизма у Новом Саду
Излагач са радом (као члан ауторског тима):
Просторни план општине Сурдулица
Излагач са радом (као члан ауторског тима):
План генералне регулације Калуђерске Баре на Тари, општина Бајина Башта.
13. међународни Салон урбанизма у Бања Луци
Излагач са радом (као члан ауторског тима):
Просторни план општине Лозница.

Награде и признања
Кандидаткиња има укупно 8 награда на међународним изложбама, где је излагала у својству
аутора изложеног рада.
Од последњег избора (2011.)
2012.
1. награда у категорији генералних урбанистичких планова на 21.
међународном Салону урбанизма за Генерални план Пожаревца; обрађивач:
Архитектонски факултет Универзитета у Београду. Руководилац плана проф.др
А. Ђукић; члан ауторског тима.
До последњег избора (1993-2011)
2010.
3. награда у категорији планова генералне регулације на 19. међународном
Салону урбанизма за План генералне регулације општинског центра Чајетина и
насељеног места Златибор.
2007.

1. награда у категорији урбанистичких пројеката на 16. међународном Салону
урбанизма у Нишу за Урбанистички пројекат Етно насеља ’’Свети Симеон –
Мироточиви’’, Копаоник на Јарму у општини Брус.
2. награда у категорији регулационих планова на 16. међународном Салону
урбанизма у Нишу за План детаљне регулације за изградњу технолошког парка
у Чоки.
3. награда у категорији Истраживања и студије на 16. међународном Салону
урбанизма у Нишу за Студију развоја Соко бање.

2006.

1. награда у категорији просторних планова на 15. међународном Салону
урбанизма у Новом Саду за Просторни план општине Сурдулица.
1. награда у категорији генералних планова на 15. међународном Салону
урбанизма у Новом Саду за План генералне регулације Калуђерске Баре на
Тари, општина Бајина Башта.

2004.

Специјално признање у категорији просторних планова на 13. међународном
Салону урбанизма у Бања Луци за Просторни план општине Лозница.

5. ОЦЕНА О РЕЗУЛТАТИМА НАУЧНОГ, ОДНОСНО УМЕТНИЧКОГ И ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА
Након детаљне анализе и увида у све референце кандидаткиње др Бисерке Митровић,
дипломираног инжењера архитектуре, Комисија је извршила оцену испуњености критеријума
за стицање звања ванредног професора Универзитета у Београду по научној линији, у складу
са условима утврђеним Законом о високом образовању и Ближим критеријумима
дефинисаним од стране Универзитета у Београду.
Научно-истраживачки, педагошки, стручно-уметнички рад и укупан рад на професионалној
сцени доцeнта др Бисерке Митровић карактерише разноврсност тема којима се бави, али и
фокусираност на научну област за коју се бира: Урбанизам и просторно планирање. У ужем
смислу, њен научно-истраживачки, наставни и професионални рад усмерени су на
урбанистичко и просторно планирање, потом методологију и регулативу урбанистичког и
просторног планирања, планирање просторног развоја јавних служби, планирање и обнову
неформалних насеља, као и урбанистичко и просторно планирање у заштићеним природним
подручјима. На овај начин, кадидаткиња остварује квалитетну синтезу научног и рада у пракси,
као и интегрални приступ сагедавању и третирању савремених проблема у области урбанизма
и просторног планирања.
5.1 Научни степен доктора наука
Кандидаткиња Бисерка Митровић поседује научни степен доктора наука из уже научне
области урбанизма и просторног планирања, чиме је испуњен први формални услов за
стицање звања.
5.2. Оцена научно-истраживачког рада и објављених радова
Научно истраживачки рад кандидаткиње у великој мери је усредсређен на област урбанизма и
просторног планирања, у ужем смислу на методологију урбанистичког и просторног
планирања, а посебно на планирање просторног развоја јавних служби. Уочљив је
континуитет и прогрес у развоју идеја везаних за планирање јавних служби, које датирају из
периода рада у сарадничким звањима, до теме магистарске тезе и докторске дисертације, и
напокон до различитих научних доприноса у овој области исказаних кроз објављене
рецензиране радове у новије време (научни часописи и зборници међународних
конференција).
Са друге стране, кандидаткиња истовремено у своја истраживања уводи нове и савремене
теме, посебно актуелне у свету последњих година – као што је корпус научних резултата
везаних за домен планирања и обнове неформалних насеља. Њен рад у овој области
резултирао је бројним објављеним рецензираним радовима – од радова у зборницима
међународних конференција, преко поглавља у монографијама, рађених у контексту научно
истраживачког пројекта „Истраживање и систематизација стамбене изградње у Србији у
контексту глобализације и европских интеграција, у циљу унапређења квалитета и стандарда
становања“ (носилац: АФ Универзитета у Београду за Министарство за науку и технологију
Републике Србије), па до публикације (мултимедијалног садржаја са практикумом) намењене
студентима Мастер академских студија архитектуре – „Урбанизам без урбаниста –
неформални раст града“.
Евидентан је богат и разноврсан опус кандидаткиње, која успешно повезује обимно и
квалитетно искуство у професионалној пракси са научним истраживањима и педагошким

радом. Искуство у изради урбанистичких и просторних планова у Србији, посебно за подручја
са посебним природним одликама, допринело је научној надградњи и једном броју научних
референци у овој области, а са друге стране – научна истраживања су свакако допринела
бољем резултату у практичном раду.
Мaгистaрска теза пoд нaслoвoм „Методолошке основе планирања друштвене инфраструктуре
у урбанистичком и просторном планирању у Србији”, у области методологије урбанистичког и
просторног планирања бaви се истрaживaњeм врстe, кaрaктeрa и eфeкaтa аспеката од утицаја
на планирање развоја јавних служби, даје значајан методолошки корпус, применљив у пракси
урбанистичког и просторног планирања. Истрaживaњeм je подржана претпоставка да је
потребно сагедавање различитих аспеката и домена планирања јавних служби, ради стварања
боље и ефективније платформе за имплементацију планских одлука у овој области.
Докторска дисертација кандидаткиње, под називом „Унапређење концепта планирања
просторног развоја јавних служби у Србији у складу са принципима одрживог развоја“,
резултат je њеног вишегодишњег теоријског, концептуалног и експерименталног научног
истраживања, као и научних претпоставки и налаза проверених у пракси планирања.
Надграђујући ранија истраживања у домену планирања просторног развоја јавних служби,
кандидаткиња у дисертацији подвлачи социолошку утемељеност и постулате одрживог
развоја везаних за планирање развоја јавних служби, истворемено посебно истучући
вредносну раван која додатно обликује и усмерава развој у овој области. На основу резултата
истраживања изложен је модел планирања просторног развоја јавних служби, у потпуности
применљив и тестиран у пракси планирања у Србији.
5.2.1. Публиковани научни и стручни радови
Резиме резултата научно истраживачког рада и доприноса кандидаткиње у изборном периоду
у звању доцента (од 2011. године) следи:
Ознака и назив групе резултата

Број радова

М20 - Радови објављени у научним часописима
међународног значаја

4 рада (2 рада М22 и 2 М24)

М30 - Зборници међународних научних скупова

23 рада (19 М33 и 4 М34)

М40 - Националне монографије

4 рада ( 1 М42 и 3 М44)

М50 - Часописи националног значаја

4 рада ( М51)

М70 - Магистарске и докторске тезе

1 рад (1 М71)

М80 - Техничка и развојна решења

1 рад ( М82)

М90 – Патенти и ауторске изложбе

4 рада (2 М92 и 2 М93)

Некатегорисани међународни научни часопис

1 рад

УКУПНО

42 рада у изборном периоду у звању доцента (од 2011.)

Комисија посебно истиче све интензивније ангажовање кандидаткиње у научно
истраживачком раду током времена. Од посебне је важности чињеница да кандидаткиња у
структури референци има заступљене све начне радове, од категорија М10 и М70, до
категорија М80 и М90, као и укупан број од 69 објављених радова, од тога 42 рада после
избора у звање доцента и 27 радова у ранијем периоду, што сведочи о посвећености др
Бисерке Митровић научно-истраживачком раду у континуитету током целокупног периода
рада на Архитектонском факултету. Кандидаткиња је објавила већи број научних радова у
монографијама (8), научним часописима (11) и зборницима са националних и међународних
конференција (42). Такође је аутор или коаутор техничких развојних решења и учесник
изложби на којима је учествовала као ментор студентских радова.

Као релевантне за избор у звање ванредног професора Комисија посебно истиче следеће
објављене научне радове кандидата који су објављени у претходном изборном периоду у
звању доцента (од 2011.): уџбеничку публикацију – мултимедијални садржај са практикумом
(М42), 3 поглавља у националним научним монографијама (М44), 2 рада објављена у бази
научних радова који се реферишу на Thomson Reuters листи (hi-index 3), 2 рада у
међународним часописима верификованим посебном одлуком Министарства просвете, науке
и технолошког развоја (М24), докторску дисертацију (М71), 4 рада у научним часописима
националног значаја (М51), 19 радова у зборницима међународних научних скупова
објављених у целини (М33), 4 рада у зборницима међународних научних скупова објављених у
изводу (М34), један рад у некатегорисаном међународном научном часопису, као и једно
техничко-развојно решење (М82), 2 рада из категорије Патенти, ауторске изложбе, тестови
(М92) и 2 рада из категорије Рецензирани каталог међународне изложбе (М93).
Комисија посебно истиче најновији наулни резултат Бисерке Митровић - уџбеничку
публикацију – мултимедијални садржај са практикумом (М42), под насловом: „Урбанизам без
урбаниста – неформални раст града“, намењену студентима Мастер академских студија
архитектуре, у оквиру новог изборног предмета Неформални раст града, који се успешно
реализује од 2014. године. Концепт и програм предмета, а тако и концепт публикације,
засновани су на синтези резултата научно истраживачог рада у оквиру поменутог текућег
научно истраживачког пројекта. Публикација је као наставно средство прилагођено начину
извођења наставе на предмету и у складу је са важећим планом и програмом, а њену
структуру чине: изводи са предавања који покривају неколико тематских блокова (значај и
појам неформалних насеља; настајање, карактеристике и обрасци неформалних насеља;
глобална дистрибуција и типологија са примерима; неформални раст градова у Србији; идеје
и концепти за унапређење неформалних насеља), задаци за самостални рад студената и
приказ науспешнијих студентских радова.
5.2.2. Учешће на националним и међународним истраживачким пројектима
Кандидаткиња др Бисерка Митровић учествовала је током свог целокупног научног и
истраживачког рада на укупно 5 националних научно-истраживачких пројеката (финансираног
од стране Министарства просвете, наукe и технолошког развоја Републике Србије) и једном
међународном научно-истраживачким пројекту (Тempus - Београд престоница), у својству
истраживача. У периоду од избора у звање доцента (2011), Б. Митровић активно учествује у
научно истраживачком пројекту: „Истраживање и систематизација стамбене изградње у
Србији у контексту глобализације и европских интеграција, у циљу унапређења квалитета и
стандарда становања“ (носилац: АФ Универзитета у Београду за Министарство за науку и
технологију Републике Србије). Посебна тема којој се др Бисерка Митровић посветила у оквиру
овог научно истраживачког пројекта је везана за тему неформалних насеља и неформалног
становања, остваривши укупно чак 18 научних резултата тематски везаних за поменуту тему.
Узимајући све претходно наведено у обзир, Комисија високо вреднује остварене научне
резултате кандидаткиње и оцењује да др Бисерка Митровић испуњава све формалне услове за
стицање звања ванредног професора који се тичу испуњености услова у области научноистраживачког рада и објављивања истраживачких резултата.
5.3. Оцена стручно-уметничког рада
Кандидаткиња је у току свог професионалног ангажмана као аутор експертиза, руководилац
тимова, одговорни планер или одговорни урбаниста и аутор концепције и синтезе
урбанистичких и просторних планова радила на укупно 78 планских докумената и пројеката, и
то: 19 усвојених просторних планова, 35 усвојених урбанистичких планова, 5 усвојених
урбанистичких пројеката, 18 других усвојених урбанистичких докумената и 3 идејна пројекта.

Од наведених планова и пројеката је усвојено (реализовано) 91%. Истовремено, др Бисерка
Митровић је била руководилац, одговорни планер, односно одговорни урбаниста за укупно 45
плана, односно пројекта.
За остварене резултате добила је више награда на међународним изложбама: 1 специјално
признање у категорији просторних планова, 1 награду у категорији просторних планова, 7
награда у категорији урбанистичких планова, 1 награду у категорији урбанистичких пројеката и
1 награду у категорији истраживања и студија. Поред тога, кандидаткиња има 7 учешћа на
међународним изложбама са укупно изложених 26 урбанистичких и просторних планова и
урбанистичких пројеката.
Кандидаткиња је веома успешно успела да интегрише обимно практично испкуство,
истраживачки рад и рад у настави на Архитектонском факултету Универзитета у Београду,
дајући истовремено допринос подизању квалитета и методологије у пракси урбанистичког и
просторног планирања, и повезујући стварне практичне резултате из праксе са научним и
наставним радом. Посебно се истиче ова веза код израде докторске дисертације, чији посебни
квалитет представља могућност примене у пракси планирања.
На основу свега наведеног, Комисија сматра да се ради о кандидаткињи која је захваљујући
свом образовању, искуству, стручности и свестраности постигла изузетне резултате на
стручном пољу. Како је рад др Бисерке Митровић награђиван и високо оцењен од стране
домаће и стране стручне јавности, евидентно је да она представља драгоценог члана
наставничког колегијума Архитектонског факултета који својим радом интензивно повезује
педагошки, научни и стручни рад, представљајући на најбољи начин институцију у којој је
запослена, што све заједно потврђује разлоге да буде изабрана у звање ванредног професора
на Архитектонском факултету Универзитета у Београду, у области Урбанизма и просторног
планирања.

6. ОЦЕНА О РЕЗУЛТАТИМА ПЕДАГОШКОГ РАДА КАНДИДАТА
Од 1993.год. до данас је кандидаткиња у континуитету учествује у настави на Архитектонском
факултету Универзитета у Београду. У периоду пре избора у звање доцента, кандидаткиња је
радила на укупно 16 предмета, у својству асистента-приправника на Катедри за урбанизам и
просторно планирање (1993/1999.), у својству стручног сарадника на истој Катедри
(1999/2003.), потом као асистент на Департману за урбанизам и просторно планирање
(2003/2011.). Њено учешће у настави у сарадничком периоду је везано за више нивоа
студирања на Архитектонском факултету: академске студије по старом програму, основне и
мастер академске студије архитектуре (од 2006.). Паралелно је радила ка предавач на
предмету Регулатива 1 на Катедри за архитектонске технологије (од 2006.год.) и као гостујући
предавач на предмету Урбанистичка и просторно-планерска регулатива, на Грађевинскоархитектонском факултету Универзитета у Нишу (од 2009-2011.године).
Кандидаткиња је 2011. године изабрана у звање доцента на Департману за урбанизам и од
тада руководи теоријским и изборним предметима, студијима и радионицама на основним и
мастер академским студијским програмима. Од 2011.године у својству руководиоца предмета
или студија ради на укупно 17 предмета на Департману за урбанизам, а од 2011. до данас као
наставник на предмету Регулатива 1 (део: Урбанистичка регулатива) под руководством
доцента др Милоша Гашића, на Департману за архитектонске технологије Архитектонског
факултета Универзитета у Београду. У изборном периоду у звању доцента др Бисерка
Митровић је укупно увела и креирала наставу на: 4 обавезна предмета и 3 изборна предмета
на Мастер академским студијама архитектуре, 2 обавезна предмета на Мастер академским
студијама Интегрални урбанизам, 3 изборна предмета (студио, односно семинар и радионица)

на ранијим Мастер академским студијама архитектуре ( предмети Департмана за урбанизам) и
1 обавезни предмет (део) на Основним академским студијама архитектуре, у сарадњи са
Департманом за Архитектонске технологије.
На мастер студијском програму Интегрални урбанизам од 2011. године до данас руководи и
реализује наставу на предметима Урбана регулатива (II година МИУ) и Стручна пракса (II
година МИУ), а од школске 2013/14. године руководи и реализује предмет Одрживи урбани
развој (I година МИУ). Др Бисерка Митровић је у периоду од избора у звање доцента до
последње акредитације студијских програма на Архитектонском факулету Универзитета у
Београду (од 2011–2014.г.) конципирала, руководила и реализовала следеће предмете на
Мастер академским студијама архитектуре: Студио пројекат М4 – Креирање склопова и
амбијената у природном окружењу (I година МАСА), Семинар М4 - Креирање и обликовање у
природном окружењу (I година МАСА) и Радионица М4 – Маркетинг и промоција у природном
окружењу (I година МАСА).
Др Бисерка Митровић је почев од 2014/15. школске године конципирала и руководи до данас
изборним предметима на новим Мастер академским студијама архитектуре: Неформални раст
града, (I година МАСА), Елементи просторног планирања, (I година МАСА), Урбана регулатива
(II година МАСА), а од 2015/16. школске године и предметом Стручна пракса (II година МАСА,
усмерење Урбанизам). Поред тога, води и реализује наставу на предмету Студио пројекат М03
У (II година МАСА_усмерење Урбанизам), као и на Семинару М03 У (II година МАСА_усмерење
Урбанизам) и Радионици М03 У (II година МАСА_усмерење Урбанизам), у сарадњи са
општинама у Србији, реализујући задатке са студентима на подручјима са посебним
природним одликама.
Истовремено, кандидатиња је у периоду од 2011. године, од последњег избора радила као
гостујући наставник (2011-13. године) на Грађевинско-архитектонском факултету Универзитета
у Нишу, на предмету Урбанистичка и просторно планерска регулатива.
Области у којима кандидаткиња делује у настави на Архитектонском факултету Универзитета у
Београду су: урбанистичко и просторно планирање, методологија и регулатива урбанистичког
и просторног планирања, планирање просторног развоја јавних служби, урбанистичко
планирање у заштићеним природним подручјима, регенерација неформалних насеља и
одрживи урбани развој. Очигледна је велика разноврсност и актуелност тема којима се
кандидаткиња бави у настави, али и фокусираност на област урбанистичког и просторног
планирања.
Кандидаткиња је својом посвећеношћу у раду са студентима, учешћем односно вођењем
предмета и кроз друге активности током периода од више од 23 године колико је запослена на
Архитектонском факултету Универзитета у Београду, а посебно у периоду од 2011.године када
је изабрана у звање доцента, доказала да је фокус њеног професионалног опредељења
педагошки рад. Као што је већ истакнуто, посебан квалитет њеног рада представља
повезивање професионалног искуства у урбанистичком и просторном планирању са
педагошким радом, чиме се остварује реалистична и узајамно корисна веза између
академског и практичног рада.
Све наведено говори о томе да је др Бисерка Митровић у досадашњем раду на
Архитектонском факултету Универзитета у Београду, а посебно у звању доцента, показала
висок стручни ниво и посвећеност настави, изузетне способности у њеном конципирању,
организовању и спровођењу, и остварила запажене и наградама верификоване резултате на
различитим пољима педагошког рада. Комисија потврђује да је примарно интересовање др
Бисерке Митровић управо настава, а да су све друге активности у професионалној каријери у
функцији реализације и унапређења улоге наставника. У том смислу Комисија оцењује да
кандидаткиња испуњава све формалне и суштинске услове за стицање звања ванредног
професора који се тичу способности за педагошки и наставни рад.

7. ОЦЕНА О АНГАЖОВАЊУ КАНДИДАТА У РАЗВОЈУ НАСТАВЕ И ДРУГИХ ДЕЛАТНОСТИ
ВИСОКОШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ
Својим досадашњим радом на Архитектонском факултету, кандидаткиња 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.
Бисерка Митровић доказује своју посвећеност раду на Архитектонском факултету радећи као
руководилац студијске целине Историја и теорија 1 и Изборни предмет 1, као члан комисија за
избор сарадника, учествујући у припреми материјала и докумената Департмана за урбанизам
и у раду Истраживачко- пословног центра Архитектонског факултета. Учествује као члан
наставничког колегијума Мастер академских студија Интегрални урбанизам у периоду од 2011.
до данас. У наставку је преглед ових активности у периоду од избора у звање доцента:
Од 2015
2016
2015
2015
Од 2014.
2010.
2003 – 2015.

Руководилац студијске целине Изборни предмет 1 и Историја и теорија 1
Члан Комисије за припрему Извештаја за избор два сарадника у звање асистента за
ужу, односно уметничку област на Департману за урбанизам
Члан Комисије за припрему Извештаја за избор два сарадника у звање асистента за
ужу, односно уметничку област на Департману за урбанизам
Члан Комисије за припрему Извештаја за избор истраживача-приправника
Припрема материјала и документа Департмана за урбанизам према Инжињерској
комори Србије (задужена од стране Департмана за урбанизам)
Ангажовање у Радној групи за припрему мастер курса Интегрални урбанизам
Ангажовање у Истраживачко-пословном центру Архитектонског факултета на изради
урбанистичких и просторних планова, у својству аутора експертиза, руководиоца
урбанистичких и просторних планова, руководиоца урбанистичких пројеката,
одговорног урбанисте, одговорног планера и аутора концепције и синтезе
урбанистичких и просторних планова.

О квалитету развијених предмета и квалитету студентских радова сведоче бројне јавне
публикације и награде, а значајан је и њен допринос развоју Истраживачко пословног центра,
којим је допринела присуству и активном ангажовању Архитектонског факултета на
националној професионалној сцени.
Као представник Архитектонског факултета Универзитета у Београду, кандидаткиња је
учествовала у настави на Facoltà di Architettura di Alghero, Sardinia, Италија (2007.), у својству
ко-ментора и предавача на летњој школи тематски везаној за урбани и регионални развој.
Такође је остварила значајну сарадњу, учествујући као предавач за област Урбанистичко
планирање у програму: Southern Serbia Municipality Improvement and Recovery Programme –
Municipal Training Programme, у организацији Halifax Consulting и United Nations Development
Programme (UNDP) (2002.). На овај начин кандидаткиња је успешно представила институцију у
којој је запослена.
Комисија препознаје значај ангажмана и доприноса кандидаткиње у развоју наставе и
промовисању новог студијског програма на Архитектонском факултету - мастер Интегрални
урбанизам. Поред активног учешћа у конципирању структуре новог мастера, као и увођења
нових предмета Урбана регулатива и Стручна пракса (од 2012-13.школске године), а касније и
вођења и реализације предмета Одрживи урбани развој, Бисерка Митровић је остварила
значајан допринос афирмацији курса Интегрални урбанизам и подизању квалитета наставе,
кроз реализовану и формализовану сарадњу са Институтом за урбанизам и архитектуру
Србије, где су студенти овог курса били у прилици да похађају стручну праксу, и тако стекну
драгоцено ислуство. Такође, кандидаткиња је остварила сарадњу у настави са експертима и
представницима великог броја институција, који су гостујући у настави, додали посебан
квалитет и динамичност наставном програму на курсу Интегрални урбанизам.

Радећи на предметима везаним за урбанистичко планирање и пројектовање у природном
окружењу (Студио пројекат М4 – Креирање склопова и амбијената у природном окружењу (I
година МАСА), Семинар М4 - Креирање и обликовање у природном окружењу (I година МАСА)
и Радионица М4 – Маркетинг и промоција у природном окружењу (I година МАСА), потом по
новом програму: Студио пројекту М03 У (II година МАСА_усмерење Урбанизам), као и на
Семинару М03 У (II година МАСА_усмерење Урбанизам) и Радионици М03 У (II година
МАСА_усмерење Урбанизам), Бисерка Митровић је реализовала и учврстила сарадњу са
бројним општинама у - Судрулицом, Косјерићем, Бајином Баштом, Брусом и др. У оквиру
наставног процеса на наведеним предметима, организовала је радионице и стручноистраживачких путовања за студенте у овим општинама, а добијени резултати студентских
радова, у оквиру тематски обједињених задатака везаних за просторе са посебним природним
вредностима, представљали су реалистичан и адекватан одговор на проблеме и потенцијале
наведених општина.
Кандидаткиња је учествовала и у бројним активностима у току рада на реформи наставних
програма на Архитектонском факултету, а посебно је у току припрема за реакредитацију
програма 2012. године имала активни ангажман у конципирању и организацији наставе на
Департману за урбанизам.
На основу претходно изложеног, Комисија оцењује да др Бисерка Митровић испуњава све
формалне и суштинске услове за стицање звања ванредног професора који се тичу
ангажовања у развоју наставе и других делатности високошколске установе.

8. ОЦЕНА РЕЗУЛТАТА КАНДИДАТА ПОСТИГНУТИХ У ОБЕЗБЕЂИВАЊУ НАУЧНО-НАСТАВНОГ,
ОДНОСНО УМЕТНИЧКОГ ПОДМЛАТКА
Ангажовање др Бисерке Митровић у процесу обезбеђивања наставно-научног подмлатка се
одвијало на више начина. Непосредним радом у процесу припреме и реализације наставе,
радећи са сарадницима Департмана за урбанизам, кандидаткиња је помагала младе
колегинице и колеге да се припреме за наставнички позив.
Доцент др Бисерка Митровић је активно ангажована у промоцији и подизању капацитета
научно-наставног подмлатка. У периоду од 2011., др Бисерка Митровић је била ментор је и
члан менторске комисије мастер и дипломским радовима на Архитектонском факултету, као и
члан комисије за специјалистичке радове и магистарске тезе.
2013-14.
Ангажовање у својству ментора мастер теза/пројеката - мастер курс Интегрални
урбанизам (2 кандидата)
Од 2013-16. Ангажовање у својству члана менторске комисије мастер теза/пројеката мастер курс Интегрални урбанизам (6 кандидата)
2011-12.
Ангажовање у својству члана комисије дипломских радова (2 кандидата)
2015.
Ангажовање у својству члана комисије специјалистичких радова (1 кандидат)
2016.
Ангажовање у својству члана комисије магистарских радова (1 кандидат)
Мастер пројекти и мастер тезе за које је била ментор су награђени, излагани намеђународним
изложбама и публиковани. Како у периоду пре избора у звање доцента (као ментор сарадник),
тако и периоду од избора у звање доцента, др Бисерка Митровић је била ментор студентских
радова који су излагани (укупно 11) и награђени ( укупно 5) на међународним изложбама.
На међународним изложбама студенти којима је била ментор су освојили 3 награде, после
избора у звање доцента. Комисија посебно издваја награде које је кандидаткиња остварила у
својству ментора, и то 2. награду на 23. међународном Салону урбанизма у Београду у
категорији студентских радова, за рад у својству ментора на завршним Мастер пројектима
студената Милоша Радоњића и Ксеније Вулићевић.

У току наставничког рада сарађивала је са више сарадника, демонстратора и доктораната
Архитектонског факултета приликом извођења наставе на појединачним предметима и у
оквиру научно-истраживачког рада, о чему сведоче бројни научни и стручни резултати које је
кандидаткиња остварила у сарадњи са млађим колегама.
Допринос у обезбеђивању научно-наставног подмлатка Архитектонског факултета,
кандидаткиња остварује и као члан две Комисије за избор два сарадника у звање асистента за
ужу научну, односно уметничку област Урбанизам и просторно планирање на Департману за
урбанизам, у два наврата, 2015. и 2016. Године, а такође и као члан Комисије за припрему
Извештаја за избор истраживача-приправника, 2015. године.
Увидом у постигнуте резултате у обезбеђивању научно-наставног подмлатка Комисија оцењује
да др Бисерка Митровић испуњава све формалне услове за стицање звања ванредног
професора.

9. ОЦЕНА О УЧЕШЋУ У СТРУЧНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА И ДРУГИМ ДЕЛАТНОСТИМА ОД
ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ НАУЧНЕ ОБЛАСТИ И ВИСОКОШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ
Доцент др Бисерка Митровић веома је активно учествовала у изради великог броја планских
докумената, кроз сарадњу у Истраживачко пословног центру Архитектонског факултета, као и
ван тога. Била је, а и даље је ангажована у својству руководиоца и аутора конецепције и
синтезе просторних планова, урбанистичких планова, урбанистичких пројеката и
урбанистичких планских докумената, одговорног планера или одговорног урбанисте, аутора
експертиза у области планирања развоја јавних служби, на укупно 78 планских докумената.
Поред тога, кандидаткиња је радила и на изради студија, које својом темом и изазовима које
су поставиле комплетирају њено богато искуство у стручно уметничком раду.
Кандидаткиња је током рада на Архитектонском факултету у Београду учествовала је и
представљала Архитектонски факултет Универзитета у Београду на многим значајним научним
и стручним скуповима у земљи и иностранству, остварујући сарадњу са релевантним
институцијама и асоцијацима и доприносећи на тај начин развоју урбанистичке и
архитектонске професије.
Пре избора у звање доцента, кандидаткиња је стекла међународна и национална стручна
искуства, међу којима се истиче учешће у својству националног консултанта у оквиру LEAP –
Local Environmental Acton Plan for Municipality of Topola,као и учешће у Southern Serbia
Municipality Improvement and Recovery Programme – Municipal Training Programme; Halifax
Consulting and United Nations Development Programme (UNDP), у својству предавача у области
Урбанистичко планирање.
Почев од 2004. године у континуитету до данас је члан више Комисија за планове, именована
од стране Министарства надлежног за урбанизам и просторно планирање. Била је члан
Комисија за стручну контролу генералних планова и планова генералне регулације у
општинама и градовима (Пожаревац, Обреновац, Краљево и др.), у периоду од 2007-2013.,
потом члан стручне групе за процену спроведених процедура и садржине предлога плана
детаљне регулације за комплекс цементаре «Титан - Косјерић», именована од стране
Министарства за капиталне инвестиције, и члан Комисије за стручну контролу генералних
планова и планова генералне регулације Министарства за капиталне инвестиције (Републичка
комисија). Од 2012 - 2014. била је члан Комисије за стручну контролу просторних планова
Министарства за рударство, просторно планирање и природне ресурсе, именована од стране
Министарства, а од 2015. године је члан Комисије за стручну контролу просторних планова
Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, именована од стране
Министарства.

Бисерка Митровић је такође била члан жирија за студентски конкурс: Making the City Resilient,
у оквиру International Conference Sustainable Urban & Transport Planning (SUTP) и пројекта:
Support to Sustainable Transport in the City of Belgrade, организованог од стране UNDP Serbia и
Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда, учесник радионице „Ка
стандардизацији и класификацији намена земљишта и планских симбола“, у организацији
Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, GIZ/AMBERO-ICON-а и Сталне
конференције градова и општина (СКГО), као представник Архитектонског факултета, а такође
је одржала више предавања по позиву у оквиру Програма обуке континуираног
(перманентног) професионалног усавршавања чланова Инжењерске коморе Србије за 2014. и
2016. годину.
Кандидаткиња је од 2013.године члан International Academic Association on Planning, Law, and
Property Rights (Partner with AESOP), а у периоду од 2013-14.год. била је члан Председништва
Удружења урбаниста Београда. Такође је члан Удружења урбаниста Србије (УУС) од 1996.,
Асоцијације просторних планера Србије (АППС) од 2005., Инжењерске коморе Србије (ИКС) –
секција урбаниста од 2003. и секције планера од 2006. године. Поседује лиценце одговорног
урбанисте (од 2003.) и одговорног планера (од 2006.).
Својим разноврсним, обимним и квалитетним искуством у бројним плановима и пројектима,
чланством и активношћу у међународним и националним стручним и научним асоцијацијама
и другим активностима, кандидаткиња др Бисерка Митровић доприноси квалитету научноистраживачких резултата и развоју научне области урбанизма, промоцији Архитектонског
факултета у Србији у свету и преноси међународна искуства у наставу, научни рад и праксу
урбанистичког и просторног планирања у Србији. Стога Комисија сматра да је др Бисерка
Митровић, на основу претходно изложеног, испунила критеријуме везане за друштвене
активности релевантне за развој професије и Универзитета, битне за стицање звања ванредног
професора у области урбанизма и просторног планирања.

10. ЗАКЉУЧАК И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ
На основу увида у поднету документацију, као и анализом резултата педагошког, научноистраживачког и стручног рада кандидаткиње, Комисија закључује да доцент др Бисерка
Митровић представља драгоценог члана наставничког колектива Архитектонског факултета
који тежи непрестаном иновирању струке, као и повезивању теорије и праксе - како у настави,
тако и у свом професионалном и научном раду. Показала је изузетне способности за наставни
и педагошки рад и научно-истраживачку делатност и остварила веома значајне резултате у
свим сферама професионалног деловања.
Комисија констатује да кандидаткиња доцент др Бисерка Митровић испуњава све суштинске и
формалне услове за избор у звање ванредног професора за ужу научну, односно уметничку
област Урбанизам и просторно планирање, на Департману за урбанизам Архитектонског
факултета Универзитета у Београду, на основу Статута Архитектонског факултета у Београду,
Статута Универзитета у Београду, општих услова предвиђених Законом о раду, посебних
услова предвиђених Законом о високом образовању, Критеријума за стицање звања
наставника на Универзитету у Београду, као и додатних једнаковредних услова.
Комисија оцењује да је кандидаткиња др Бисерка Митровић стекла углед свестраног и веома
успешног научног радника, стручњака и наставника. Имајући у виду укупан истраживачки и
педагошки рад кандидаткиње, ниво достигнутих резултата и њихову усклађеност са темама
које се обрађују у оквиру уже научне, односно уметничке области Урбанизам и просторно
планирање,

Комисија закључује да је кандидаткиња др Бисерка Митровић дипл.инж.арх, својим радом
и постигнутим резултатима задовољила све критеријуме и предлаже Изборном већу
Архитектонског факултета у Београду да прихвати овај Реферат и упути предлог Већу
научних области грађевинско-урбанистичких наука Универзитета у Београду да се др
Бисерка Митровић 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, 22. јула 2016. године
ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ

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

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

Прoф. др Ружица Богдановић, члан Комисије,
редовни професор Саобраћајног факултета Универзитета у Београду, у
пензији

