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ИЗБОРНОМ ВЕЋУ  
АРХИТЕКТОНСКОГ ФАКУЛТЕТА  
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ  
Булевар Краља Александра бр.73/2  
 
И З В Е Ш Т А Ј  
Комисије за избор наставника за ужу научну, односно уметничку област:  
АРХИТЕКТОНСКО ПРОЈЕКТОВАЊЕ И САВРЕМЕНА АРХИТЕКТУРА на  
Департману за архитектуру 
  
Декан Aрхитектонског факултета, проф. др Владан Ђокић, на основу предлога Департмана за 
архитектуру, дана 22.06.2016. године донео je одлуку бр. 02-25/1-10 о расписивању конкурса за 
избор једног редовног професора за ужу научну, односно уметничку област: Архитектонско 
пројектовање и савремена архитектура на Департману за архитектуру Архитектонског 
факултета у Београду. Изборно веће Архитектонског факултета је, на седници одржаној 13.јула 
2016. године, донело Одлуку бр. 01-809/2-3.1 о образовању Комисије за припрему извештаја за 
избор кандидата у саставу:  
 
• Миодраг Мирковић, дипл.инж арх.,  
редовни професор Архитектонског факултета Универзитета у Београду  
 
• Зоран Лазовић, дипл.инж арх.,  
редовни професор Архитектонског факултета Универзитета у Београду 
 
• Василије Милуновић, дипл.инж. арх.,  
редовни професор Архитектонског факултета Универзитета у Београду, у пензији  
 
Конкурс је објављен у Огласним новинама националне службе за запошљавање „Послови”, број 
682, дана 13. јула 2014. године (стр. 78.), а на основу општих и посебних услова предвиђених 
чланом 65 Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 76/05, 100/07 - аутентично 
тумачење, 97/08, 44/2010, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 - аутентично тумачење и 68/15), Статутом 
Универзитета у Београду (“Гласник УБ” бр. 186/15 - пречишћен текст), Статутом факултета (“Сл. 
билтен АФ” бр. 105/15 - печишћен текст) и Законом о раду (“Сл. гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 
54/09, 32/13 и 75/14).  
 
На конкурс је, благовремено, дана 19. јула 2014. године приспела једна пријава бр. 02-847/1 мр 
Милана Вујовића, ванредног професора Архитектонског факултета у Београду. Увидом у 
поднету документацију, Комисија је констатовала да је пријава потпуна. Након прегледа и 
анализе поднете пријаве, Комисија има задовољство да поднесе:  
 
ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ – РЕФЕРАТ 
 
Садржај овог извештаја представља рад, односно стручне и педагошке референце кандидата 
Милана Вујовића за укупан период професионалног бављења архитектуром, са нагласком на 
периоду од избора у звање ванредног професора, наиме од 2011. године до данас.* 

 

Комисија је констатовала опште и посебне услове које кандидат мора да испуњава за избор у 
звање и овај извештај припремила у складу са њима. 

Комисија се у свом раду руководила према: 

 Закону о високом образовању; 

 Препорукама Националног савета  за високо образовање  

 Статуту Факултета, Услови за избор у звање наставника, чланови 118 i 119.  
 
* Члан 119, став 9 Статута Архитектонског факултета: Приликом избора у звања наставника узимају се у обзир само 
објављени  радови, односно резултати научноистраживачког рада у времену од избора у постојеће звање, осим у 

случају избора у звање редовног професора, када се оцењује и целокупан кандидатов опус. 
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1. ФОРМАЛНЕ КВАЛИФИКАЦИЈЕ И ЗАПОСЛЕЊЕ КАНДИДАТА 

 
1.1   Обрaзовање 
 
2010. 21.06.2010. Одбранио магистарски рад на Архитектонском факултету у Београду 

под називом "АНАЛИЗА ТОКОВА КРЕТАЊА КАО ГЕНЕРАТОРА 
АРХИТЕКТОНСКЕ КОМПОЗИЦИЈЕ НА ПРИМЕРУ АЕРОДРОМСКИХ 
ПУТНИЧКИХ ТЕРМИНАЛА" (ментор: проф. др Владимир Мако), пред комисијом у 
саставу: проф. др Владимир Мако, проф. арх Србољуб Роган и доц. др Дејан 
Гавран и стекао звање Магистар наука. 

2001.  Уписао последипломске магистарске студије на Архитектонском факултету 
Универзитета у Београду из области Архитектонско урбанистичко 
пројектовање које је у потпуности одслушао и положио све испите са 
постигнутом просечном оценом 10 (десет). 

1997.  Уписао последипломске, магистарске студије на Архитектонском факултету у 
Београду на смеру Архитектонска организација простора, Типологија које је у 
потпуности одслушао и положио све испите са постигнутом просечном оценом 
10 (десет). 

1997. Дипломирао на Архитектонском факултету у Београду са оценом 10 (десет) код 
ментора  проф. арх. Бранислава Стојановића  (просечна оцена студирања 8.55) 
и стекао звање Дипломирани инжењер архитектуре. 

 
1.2   Запослење и рад у настави 
 
од 2011. Ванредни професор на Департману за Архитектуру за ужу научну односно 
  уметничку област: Архитектонско пројектовање и савремена архитектура. 
2006.-2011.  Доцент на Департману за Архитектуру за ужу научну односно уметничку област: 

Архитектонско пројектовање и савремена архитектура. 
2000.-2006. Асистент-приправник на Департману за Архитектуру за ужу научну, односно 

уметничку област: Архитектонско пројектовање и савремена архитектура, (до 
септембра 2006. Катедра за архитектонско урбанистичко пројектовање) у студију  
проф. арх. Бранислава Стојановића (2000- 2003) и у студију проф. арх. Миодрага 
Мирковића (2003-2006) и као сарадник проф. арх. Србољуба Рогана на предмету 
Пројектовање 4-индустријски, саобраћајни објекти. (2001-2006) 

1993.-1997. Ради као демонстратор са студентима на Катедри за архитектонско и 
урбанистичко пројектовање  на предметима "Синтезни пројекат 1, 2 и 3" у студију 
проф.арх. Александра Стјепановића. 

Од 1993.  Паралелно са педагошким радом, бави се самостално и као члан различитих 
ауторских тимова стручно уметничким радом у области архитектонског и 
урбанистичког пројектовања и пројектовања ентеријера. Учествује на 
архитектонским и архитектонско-урбанистичким конкурсима као и на стручним 
изложбама у земљи и иностранству.  

 
  Чланство у струковним организацијама 
 
1995.  Члан Друштва архитеката Београда и члан Удружења архитеката Србије УАС 
2002.  Положио стручни испит за дипломиране инжењере архитектуре  
2003.  Члан Инжењерске коморе Србије и поседује лиценцу Инжењерске коморе Србије 

за Одговорног пројектанта  
 

   

2. РАД У НАСТАВИ  

 
Ванредни професор мр Милан Вујовић запослен је на Архитектонском факултету у Београду од 
2000. године у следећим звањима: од 2000. до 2006. асистент приправник, од 2006. до 2011. 
доцент, од 2011. до данас ванредни професор на Департману за архитектуру (до 09.2006. год. 
Катедра за архитектонско урбанистичко пројектовање) биран за ужу научну, односно уметничку 
област Архитектонско пројектовање и савремена архитектура. У том периоду радио је на 
следећим предметима: 
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Од избора у звање ванредног професора 

 
2015./16.     Основне академске студије 
                    Студио пројекат 4 – Синтеза 

„Крај г:рада“ 
Руководилац студијске целине 
Припрема, израда и реализација наставног програма 
 
Мастер (дипломске)  академске студије унутрашња архитектура 

СТУДИО М03 АД – Семинар 2 – Облоге и испуне 
Руководилац предмета 
Припрема, израда и реализација наставног програма 

                    
                    Мастер (дипломске)  академске студије 

Студио М03А - Пројекат 
„Re-mix: Комбинат (алтернативне) суб-културе“ 
Руководилац студија 
Припрема, израда и реализација наставног програма 
Студио М03А - Семинар  
„ТКП –Типологија комплексног пројекта“ 
Руководилац предмета 
Припрема, израда и реализација наставног програма 
Студио М03А – Радионица 
“Step by step / Корак по корак“ 
Руководилац предмета 
Припрема, израда и реализација наставног програма 
МАСА 12030-02 Изборни предмет 2 – архитектура 
„Архитектура и метаструктура“ 
Руководилац предмета 
Припрема, израда и реализација наставног програма 
Мастер теза, Мастер пројекат и Мастер завршни рад – архитектура 
“MasterMind: Београдска академска четврт“ 
Руководилац студија 
Припрема, израда и реализација наставног програма 
 

2014./15.     Основне академске студије 
                    Студио пројекат 4 – Синтеза 

„Биће г:рада!“ 
Руководилац студијске целине 
Припрема, израда и реализација наставног програма 

 
                    Мастер (дипломске)  академске студије 

МАСА Изборни предмет 2 – архитектура 
„Архитектура и метаструктура“ 
Руководилац предмета 
Припрема, израда и реализација наставног програма 
Модул М6.1.-.Студио  
„ ...Поново не ради биоскоп...“ 
Мултиплекс центар – Славија 
Руководилац студија 
Припрема, израда и реализација наставног програма 
Модул М7.3 – Пројектантска радионица 3 
„Поново ради биоскоп“ 
Руководилац предмета 
Припрема, израда и реализација наставног програма 
Модул М6.2. – Семинар 
„Дискусија пројекта“ 
Руководилац предмета 
Припрема, израда и реализација наставног програма 
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Модул М9.1.- Мастер Теза и М9.2 - Мастер пројекат 
“Rе-Master.Ing.“ 
Београдска подграђа: градиво, градација и надградња 
Руководилац предмета 
Припрема, израда и реализација наставног програма 

 
2013./14.     Мастер (дипломске)  академске студије 

 
Модул М5.А. – Пројекат 1- Студио 
“Павиљон АФ“ 
Руководилац студија 
Припрема, израда и реализација наставног програма 
Модул М7.2. – Радионица 2: 
“Мустра“ 
Руководилац предмета 
Припрема, израда и реализација наставног програма 
Модул М5А.2. – Семинар 
“Артикулација архитектонског дела“ 
(oд интуиције до реализације) 
Руководилац предмета 
Припрема, израда и реализација наставног програма 
Модул М6А.1. – Студио: 
“Aртисти и модели“ 
(територија ефемерног спектакла) 
Руководилац студија 
Припрема, израда и реализација наставног програма 
Модул М7.3 – Пројектантска радионица 
“Атмосфера“ 
Руководилац предмета 
Припрема, израда и реализација наставног програма 
Модул М9.1. – Мастер теза и М9.2 - Мастер пројекат  
“…На размеђу…“ 
Руководилац студија 
Припрема, израда и реализација наставног програма 

 
2012./13.     Мастер (дипломске)  академске студије 

 
Модул М6.1 – Студио – Усмерење А 
“perfor-M.Аrch. Савамала – инкубатор алтернативне сцене“ 
Руководилац студија 
Припрема, израда и реализација наставног програма 
Модул М7.3 - Пројектантска Радионица 3 
“Ракурс“ 
Руководилац предмета 
Припрема, израда и реализација наставног програма 
Модул М5.1 – Студио  
“Крај…“ 
Руководилац студија 
Припрема, израда и реализација наставног програма 
Модул М7.2 - Пројектантска Радионица 2 
“mono. poly. “ 
Руководилац предмета 
Припрема, израда и реализација наставног програма 
Модул М9.1 - Мастер теза и М9.2 - Мастер пројекат 
“epic-CENTER* kulturno, edukativno, memorijalni centar posvećen Beogradu“ 
Руководилац студија 
Припрема, израда и реализација наставног програма 
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2011./12.     Мастер (дипломске) академске студије 
 

Модул М4.2. Семинар 
“КОНЦЕПТ-КОНТЕКСТ у архитектури“ 
Руководилац предмета  
Припрема, израда и реализација наставног програма 
Модул М5.А - Пројекат 1 – Студио 
“ВОЗАРЕВ КРСТ …у међу-времену…“ 
Руководилац студија 
Припрема, израда и реализација наставног програма 
Модул М7.2. – Пројектантска Радионица 2 
“NUOVA VEDUTA“ 
Руководилац предмета 
Припрема, израда и реализација наставног програма 
Модул М9.1 - Мастер теза и М9.2 - Мастер пројекат 
“AS-ARET AKS-JIZ-ARET *“ 
Руководилац студија 
Припрема, израда и реализација наставног програма 

2013.- Ангажован као гостујући професор на Универзитету Доња Горица (УДГ) у 
 Подгорици, Република Црна Гора, на Политехнци, где држи предавања на 
 постдипломским  студијама, смер: Архитектура и пројектовање, и на 1 години 
 Мастер студија,  предмет: Јавни објекти. Такође је ангажован као ментор на 
 Магистарским радовима  и као члан комисија за одбрану дипломских радова 
 (преко 20 дипломских радова) 
2015.- Руководилац студијске целине СП-4 Синтеза у шестом семестру Основних 
 академских студија 

 
До избора у звање ванредног професора 

 
2010./11.    Основне академске студије: 
 

 Модул М8. - Студио пројекат 1 - архитектура   
 Руководилац студија  

 Руководилац предмета доц. арх. З. Абадић 
  
 Мастер (дипломске) академске студије: 
 Модул М5.А -  Пројекат 1- Студио  
 Руководилац студија  
 Припрема, израда и реализација наставног програма  
 Модул М5.2. - Семинар 
 Архитектура саобраћајних путничких терминала  
 Руководилац предмета  
 Припрема, израда и реализација наставног програма  
 Модул М7.3. - Пројектантска радионица 3 
  Руководилац предмета  
 Припрема, израда и реализација наставног програма  
 Модул М9.1. - Мастер теза 
 Руководилац студија  
 Припрема, израда и реализација наставног програма  
 Модул М9.2. - Мастер пројекат 
 Руководилац студија  

  Припрема, израда и реализација наставног програма  
 

2009./10.    Основне академске студије: 
 Модул М.4. - Синтеза 
 Руководилац предмета  
 Припрема, израда и реализација наставног програма  
 Модул М.10. - Типологија објеката 2 
 Аеродромски путнички терминали, Предавач  
 Припрема, израда и реализација наставног програма 

http://www.arh.bg.ac.rs/wp-content/uploads/201112_docs/1112_MASA_5%D0%90_1_03.pdf
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 Руководилац предмета проф. др Д. Васиљевић-Томић 
 Модул М8. - Студио пројекат 1 - архитектура  
 Руководилац студија  
 Руководилац предмета доц. др А. Никезић 
 

2007./08.    Основне академске студије: 
 Модул М.4. - Синтеза 
 Руководилац студија 
 Припрема, израда и реализација наставног програма  
 Модул М.10. - Типологија објеката 2  
 Аеродромски путнички терминали, Предавач  
 Припрема, израда и реализација наставног програма 
 Руководилац предмета проф. др Д. Васиљевић-Томић 
 
  Мастер (дипломске) академске студије: 
 Модул М8. - изборни предмет 3, Административни објекти 2 
 Руководилац предмета са доц. арх. Д. Милетићем 
 Припрема, израда и реализација наставног програма 
 Модул М9.1. - Мастер теза 
 Руководилац студија  
 Припрема, израда и реализација наставног програма  
 Модул М9.2. - Мастер пројекат  
 Руководилац студија  

  Припрема, израда и реализација наставног програма  
 

2006./07.    Основне академске студије: 
 Модул М.4. - Синтеза 
 Руководилац студија  
 Припрема, израда и реализација наставног програма  
 Модул М.10. - Типологија објеката 2 -Аеродромски путнички терминали 
 Предавач  
 Припрема, израда и реализација наставног програма 
 
  Мастер (дипломске) академске студије: 
 Модул М8. - изборни предмет 3, Концепт-контекст у архитектури 
 Руководилац предмета са доц. арх. Д. Милетићем 
 Припрема, израда и реализација наставног програма 
 
2000./06.   Као асистент-приправник учествовао у припреми и реализацији наставе на 

следећим предметима:  
Елементи пројектовања, Студио пројекат 1, Типологија објеката 2, Студио 
пројекат 3 као и на предметима Синтезни пројекат 1, Синтезни пројекат 2, 
Синтезни пројекат 3 и Пројектовање 4 - собраћајни објекти 

 
2.1.    ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ НА ФАКУЛТЕТУ 

 
Од избора у звање ванредног професора 
 

Од 2012. Члан Савета Архитектонског факултета (Заменик председника Савета) 
Од 2012. Председник Дисциплинске комисије на Архитектонском факултету у Београду 
 

До избора у звање ванредног професора 
 
2001./11.  Од 2001 до 2005 члан Централне комисије за припрему и спровођење пријемног 

испита 
Од 2006 до 2011 члан Комисије за припрему и спровођење пријемног испита  

2006./09. Члан Комисије за верификације и нострификације 
2006./09. Руководилац већа  друге године основних студија   
2007. Члан Комисије за акредитацију 
2007./09. Члан Комисије за студентска питања 
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2006./16. Члан у више комисија за припрему и писање реферата код избора у наставничка и 
сарадничка звања на Архитектонском факултету у Београду. 

  Ментор на преко 100 дипломских радова по старом и новом наставном плану и 
члан у већем броју испитних комисија.  

  Учествовао у припреми и реализацији већег броја изложби студентских и стручно- 
уметничких радова на Архитектонском факултету. 

  Учествовао у припреми и реализацији наставних програма, семестралних и 
испитних задатака, пратећих упутстава, курикулума и ридера на већем броју 
предмета Департмана за архитектуру (до 09.2006. год. Катедра за архитектонско 
урбанистичко пројектовање) 

  Као предавач одржао већи број предавања у склопу различитих курсева, на 
Основним и Дипломским академским студијама на Архитектонском факултету у 
Београду.   

  
2.2.    СТРУЧНО И УМЕТНИЧКО УСАВРШАВАЊЕ 

 
1992. Размена студената у оквиру сарадње Архитектонског факултета у Београду са 

Архитектонским факултетом  “La Défense” у Паризу 
 

3.      СТРУЧНИ, УМЕТНИЧКИ И НАУЧНИ РАД 

 
3.1.   НАУЧНИ И СТРУЧНИ СКУПОВИ 

 
Од избора у звање ванредног професора 

 
  Међународни скупови 
 
2015.  40. научно-стручни скуп, ОМО, Машински факултет у Београду 2015;  
 ПРОСТОРНИ КОЦЕПТ АЕРОДРОМСКОГ ПУТНИЧКОГ ТЕРМИНАЛА  у функцији 
 безбедности, здравља и заштите животне средине;  
 Аутори: Милан Вујовић, Урош Радосављевић, Ксенија Пантовић 
 Рад на научној конференцији публикован у зборнику радова  
 ИСБН 978-86-84231-39-2 
2014. Architecture, art and design at UDG 
 Округли сто, ауторизована панел дискусија; 
 19 Милочерски развојни форум, Црна Гора, 2014,  
 Учешће на регионалном научном скупу 
2014. Contemporary Green Architecture in China and Serbia; 
 Округли сто, панел дискусија Архитектонски факултет у Београду, 27.10.2014.  
 Учешће на међународном стручном скупу 
 
  Национални скупови 
 
2015. VI Конференција: Архитектура и урбанизам после Другог светског рата, заштита као 
 процес или модел, Завод за заштиту споменика културе града Београда  
 КОНТИНУИТЕТ И НАДГРАДЊА, БЛОК 11а – студија случаја,  
 аутор: Милан Вујовић; 
  Рад на научној конференцији публикован у зборнику радова с. 70-82 
 ИСБН 978-86-89779-25-7 
2015. CIIT Lab Семинар: Архитектура и информационе технологије;  
 АРХИТЕКТУРА КАО ПРИРОДНИ ПРОЦЕС; 20.05.2015. 
 Електронски факултет Универзитета у Нишу, Србија 
 аутор: Милан Вујовић;  
 Предавање по позиву, публиковано у целини  
 ИСБН 978-86-6125-141-2 
2016. CIIT Lab Семинар: Архитектура и информационе технологије;  
 ТРИПТИХ; 13.06.2016. 
 Електронски факултет Универзитета у Нишу, Србија 
 аутор: Милан Вујовић;  
 Предавање по позиву  
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До избора у звање ванредног професора 
 

  Међународни скупови 
 
1998. Унапређење становања, Бијељина, БиХ (постерско излагање)  

Б.Стојановић, Б.Тмушић, М. Вујовић, М. Димитријевић, Б. Судимац 
Учешће на регионалном научном скупу 

 
3.2.   ПИСАНА ДЕЛА 

 
 Од избора у звање ванредног професора  
 
2016. Вујовић, М., МОНО пројекти, скице и белешке 2011-2016., Архитектонски факултет, 

монографија  
 ИСБН 978–86-7924-165-8 
2016.  Вујовић. М., С мером у архитектури, Публикација (каталог) 38.Салона архитектуре,  
 ауторски текст 
2012.   Члан радне групе за израду националног Правилника о условима и нормативима за 
 пројектовање стамбених зграда и станова (Службени гласник бр 58, 13. јун 2012. 
 године) – ангжован од стране Инжењерске коморе Србије, Друштва архитеката 
 Београда и Министарства грађевинарства и урбанизма 
 правилник 
 
 До избора у звање ванредног професора 
 
2011.    Вујовић, М., PROJEKTI 2005-10. Aутор, самостално издање (публикација-преглед 

поводом самосталне изложбе стручно-уметничких остварења) 
 публикација 
2010. Вујовић, М., Архитектонска композиција аеродромског путничког терминала- форма 

претпоставља функцију, Задужбина Андрејевић, библиотека : Посебна издања, 
Београд, 2010,  

 монографија  ISBN 978-86-7244-919-8, COBISS.SR-ID 180990732 
2006.  Вујовић, М., Аеродром Београд, Путнички терминал са пратећим садржајима, за 

потребе предмета Пројектовање 4.-саобраћајни објекти 
 приручник (скрипта) 
 
3.3.   БИБЛИОГРАФИЈА 

  
3.3.1. РАДОВИ ОБЈАВЉЕНИ У СТРУЧНИМ МОНОГРАФИЈАМА 
 
међународне стручне монографије 
 

2015. Ekvator office building, Banja Luka, RS, BIH  
 Contemporary Green Architecture in China and Serbia, 
 међународна монографија, с.188-193 
 ИСБН 978-988-14123-4-8 

 
2010. Пословни објекат у Бања Луци 

РЕСТАРТ- архитектура у Босни и Херцеговини од 1995-2010, с. 304, 305 
(RESTART- Architecture in Bosnia and Herzegovina 1995- 2010), р. 304, 305 
међународна монографија са рецензијама, уредник: Ханс Ибелингс, Холандија 
ISBN 978-9958-30-092-9 s.304-305 

 
3.3.2. РАДОВИ ОБЈАВЉЕНИ У СТРУЧНИМ ПУБЛИКАЦИЈАМА 
 

Од избора у звање ванредног професора 
 

 међународне стручне публикације 
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2013. East Centric Arch, Architecture Triennale, Romania, веб изложба архитектуре у Источној и 
 Средњој Европи, у оквиру Триенала архитектуре 
 http://www.east-centricarch.eu/projects/two-apartment-buildings.html 
 http://www.east-centricarch.eu/projects/maxima-complex.html 
 http://www.east-centricarch.eu/projects/apartment-building.html 

  
 националне стручне публикације 
 

2015. 37. Салон aрхитектуре, публикација-каталог ИСБН 978-86-7415-178-5, с. 22 
2014. 36. Салон aрхитектуре, публикација-каталог ИСБН 978-86-7415-170-9, с. 32 
2013. 35. Салон Архитектуре, публикација-каталог ИСБН 978-86-7415-161-7, с. 44 
2013. Атлас ликовних уметника, примењених уметности и дизајнера Србије XXI век,  
 ИСБН 978-86-904433-7-6,  с. 240-241, С. Малдини, С. Л. Малдини 
 

До избора у звање ванредног професора 
 
 међународне стручне публикације 

 
2007.  Стамбено- пословни комплекс “Форум“ у Београду  

Каталог 10. Салона удружења архитеката, (10. Salon obce architektu) Праг, Чешка.  
(у националној селекцији)  
 

 националне стручне публикације 
 

2011. Стамбено-пословни објекат у блоку 11а у Новом Београду на ГП 5 - реализација 
 Каталог 33 Салона архитектуре, 
 издавач: Музеј примењених уметности, Београд, с. 66. 
2011. Стамбено- пословни објекат у блоку 11а у Новом Београду на ГП 6-реализација 
 Каталог 33 Салона архитектуре,  

 издавач: Музеј примењених уметности, Београд, с. 67. 
2011. Два стамбена објекта у ул. Славка Ћурувије у Београду - реализација 
 Каталог 33 Салона архитектуре,  

 издавач: Музеј примењених уметности, Београд, с. 68. 
2011. Вујовић, М., Архитектонска композиција аеродромског путничког терминала - форма 

претпоставља функцију, књига, Задужбина Андрејевић 
 Каталог 33 Салона архитектуре,  

 издавач: Музеј примењених уметности, Београд, с. 184. 
2010. Стамбено- пословни објекат “КДС“ у Краљеву, реализација  
 Шта има ново у становању?, (What’s new….in housing?) 
 Каталог 5. Београдске интернационалне недеље архитектуре (БИНА) с.138,140,141 
 издавачи: Друштво архитеката Београда, Културни центар Београда, Београд  
2008. Стамбено- пословни комплекс “Форум“ у Београду - реализација 
 Каталог 30 Салона архитектуре,  
 издавач: Музеј примењених уметности, Београд,  
1999. Пословно-тржни центар “Louvre“ конкурсни рад,  
 Каталог 22. Салона архитектуре,  

издавач: Музеј примењених уметности, Београд, с. 64. 
1999. Пословно-тржни центар “Екватор“ у Бања Луци, идејни пројекат,  

Каталог 22. Салона архитектуре,   
издавач: Музеј примењених уметности, Београд  

1998. “Комвес Банка“, конкурсни рад,  
Каталог 21. Салона архитектуре,  
издавач: Музеј примењених уметности, Београд  

1998. Пословно- тржни центар “Екватор“, идејни пројекат,  
 Каталог 21. Салона архитектуре,  
 издавач: Музеј примењених уметности, Београд  
1994. Тунел Француска-Зелени венац, идејно решење,  
 Каталог 19. Салона архитектуре 
 издавач: Музеј примењених уметности, Београд, с. 113. 
 

http://www.east-centricarch.eu/projects/two-apartment-buildings.html
http://www.east-centricarch.eu/projects/maxima-complex.html
http://www.east-centricarch.eu/projects/apartment-building.html
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3.3.3.  РАДОВИ ОБЈАВЉЕНИ У СТРУЧНИМ КАТАЛОЗИМА 
 

Од избора у звање ванредног професора 
 
 међународни стручни каталози 
 
2015. CATALOGUE 420.Shortlisted & Nominees and 5+1.Winners & Finalists 2015 European Union 
 Prize for Contemporary Architecture – Mies van der Rohe Award 
 http://www.miesarch.com/work/1629  
 

национални стручни каталози 
 
2011. Каталог конкурсних радова Aрхитектонско-урбанистичко решење нових објеката са 
 уређењем партера и калкана у градском блоку између улица Кнез Михајилова, 
 Јакшићева, Змај Јовина и Обилићев  венац у Београду 
 издавач: Друштво архитеката Београда 
 
 
До избора у звање ванредног професора 

 
 међународни стручни каталози 

 
2010. Хотел Игало у Игалу, ЦГ, (међународни конкурс)  
 Каталог конкурсних радова,  
 издавач: Дирекција за изградњу Херцег Нови, ЦГ 
2007. Trimo Architectural Awards,Trimo arhitekturne nagrade za izvirno izvedene rešitve s Trimo 

proizvodi, (међународни конкурс) 
Каталог изложбе с.98 

2007. Музеј савремене уметности Војводине, Нови Сад, (међународни конкурс) 
 Каталог конкурсних радова,  
 издавач: Музеј савремене уметности Војводине, Нови Сад, с.84-85 
1997. Пословни центар “Екватор“, Бања Лука, РС, БиХ, конкурсни рад 
 Публикација поводом конкурса за пословни центар Екватор,  
 издавач: ППУП Екватор 
1996. Архитектонско-урб. решење пет блокова у Бијељини, РС, БиХ, конкурсни рад 
 Публикација поводом изложбе конкурсних радова  

издавач: Општина Бјељина, Бијељина, РС, БиХ 
 

 национални стручни каталози  
 
2010. Пет комбинованих дечијих установа у Београду, конкурсни рад,  
 Каталог конкурсних радова, 
 издавач: Друштво архитеката Београда, Београд  
2006. Пословни објекат на углу улица С. Протића и Б. Станковића у Београду, конкурсни рад,  
 Каталог конкурсних радова,  
 издавач: Друштво архитеката Београда, Београд  
2004. Патријаршија СПЦ у Београду, конкурсни рад,  
 Каталог конкурсних радова,  
 издавач: Друштво архитеката Београда  
2004. Гимназија у Бујановцу, конкурсни рад,  
 Промотивни каталог,  
 издавач: CHF- Србија 
2003. Спортско- пословни центар “Ташмајдан“, конкурсни рад,  

Каталог конкурсних радова,  
издавач: Друштво архитеката Београда.  

2003. Пословно-комерцијални објекат “Ушће“, конкурсни рад,  
Каталог конкурсних радова,  
издавач: Друштво архитеката Београда 

2003. Градска галерија на Тргу Републике у Београду, конкурсни рад,  
 Каталог конкурсних радова,  

http://www.miesarch.com/work/1629
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 издавач: Друштво архитеката Београда 
2003. Трг испред БДП-а на Црвеном крсту у Београду, конкурсни рад,  
 Каталог конкурсних радова,  
 издавач: скупштина града Београда- секретаријат за културу 
2002. Гимназија у Краљеву, конкурсни рад,  
 Каталог конкурсних радова,  
 издавач: Дирекција за планирање и изградњу града Краљева 
2001. Новосадска банка у Новом Саду, конкурсни рад,  

Каталог награђених радова приспелих на конкурс,  
издавач: Новосадска банка А.Д. Нови Сад 

1998. Трговачко- пословни објекат “Louvre“ у Крушевцу, конкурсни рад 
 Публикација поводом изложбе конкурсних радова,  
 издавач: Дирекције за урбанизам и изградњу града Крушевца и Народни музеј Крушевца 
 

3.3.4. РАДОВИ ПРИКАЗАНИ У СТРУЧНОЈ  ПЕРИОДИЦИ 
 
Од избора у звање ванредног професора 
 
Међународна стручна периодика 
 

2011.  А10 new European architecture, NOV/DEC 2011 No 42. p.58-60  
  Ауторски текст: Balkan Bigness, Vesna Vučinić 
  Приказ пројекaта: Maxima center Residential & commercial complex, Block 11a, New 

 Belgrade; Two residential buildings, Baja Pivljanina 13 and 13a, Belgrade 
  ISSN 1573-3815 CPPAP 0310 U 88811 
2014. Wettbewerbe aktuell, 5/2014-21 
  Приказ пројекта: Childrens museum, Louisville, Kentacky, USA, међународни  
  конкурс; ISSN-0177-9788 p. 21 
  Аутори: Владимир Андрејевић, Милан Вујовић, Ксенија Пантовић, Рената Ђурић, 
  Стефан Павић 

 
До избора у звање ванредног професора 
 
Национална стручна периодика 

 
2009. Стамбено-пословни објекат “КДС“ у Краљеву 
  SAJ (Serbian Architectural Journal) No 1. p. 10, 17, 18 

 Ауторски текст: The Zero Decade of Architecture in Belgrade and Serbia, проф. арх. 
З. Лазовић  
Publisher: Universиty of Belgrade, Faculty of Architecture, with The Centre for Ethics, 
Law and Applied Philosophy 

2009. Стамбено- пословни објекат у улици Пуковника Пурића у Београду 
  приказ пројекта,   

КВАРТ, бр. 8, април 2009, с. 73, 74 
2005. Стамбено- пословни комплекс “Форум“ у Београду,  

приказ пројекта, 
GENIUS DOMUS бр. 011, Април 2005. с. 25-32 

2003. Идејно архитектонско-урбанистичко решење Гимназије у Краљеву, 
  приказ конкурсног рада 
  ФОРУМ+, часопис САС-а и ДАБ-а, Београд, Април 2003. бр.45, с. 68- 69 
2003. ПЦ Екватор у Бања Луци,  
  ДаНС Ауторски текст:Савремена архитектура Бања Луке, Дијана Милашиновић-
  Марић, записи из арх. урбанизма и дизајна, Нови Сад бр. 41, Март 2003. с. 27- 29 
2002. Идејно архитектонско- урбанистичко решење Гимназије у Краљеву,  
  приказ конкурсног рада 

ДАБ - билтен, бр. 8. Јул 2002.  

2000. Пословни објакат “Sony“ у Нушићевој улици у Београду,  
ауторски текст: Београдски троугао, Милорад Х. Јевтић,  
КВАДАРТ 12. 2000.  

1998. Пословни центар “Екватор“, Бања Лука, РС, БиХ, конкурсни рад 
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  ФОРУМ, часопис САС-а и ДАБ-а, Београд, Фебруар 1998. број 40 
1997. Идејно арх. решење анекса књижаре уз Студентски културни центар 

приказ конкурсног рада 
ФОРУМ, часопис САС-а и ДАБ-а, Београд, Фебруар 1997. број 37 

1994. Пословни центар у Нушићевој улици  
приказ конкурсног рада 
ФОРУМ, часопис САС-а и ДАБ-а, Београд, број 28, Јул-Август 1994. с. 5 

1994. Пословни центар у Таковској улици, приказ конкурсног рада 
ФОРУМ,  часопис САС-а и ДАБ-а, Београд, број 28, Јул-Август 1994. с. 4 
 

1994.- Већи број (преко 30) навода, осврта и приказа различитих стручних радова у општој 
периодици, штампаним, електронским медијима и на интернету од којих су 
најзначајнији: 
 

2015. Пар минута архитектуре, интернет портал,  
  Интервју: Архитектура једнако култура 12.01.2015.  
  аутори: А. Кнежић, М. Јеремић 
2014. Српска енциклопедија, Том II, (В-Вшетечка), с. 846,  
  М.Јанакова.Грујић, одредница, уредници: Д. Станић и Ч. Попов,  
  издавачи: Матица српска, Српска академија наука и уметности САНУ и Завод за 
  уџбенике ИСБН 978-86-7946-121-6 
2014.  Студио Б, Интервју поводом доделе Априлске награде града Београда за архитектуру и 
  урбанизам за 2013.годину, 18.04.2014.  
  Аутор: С. Попов 
2009.- STUDIOPROJEKATMV Од 2009. године, студентски радови урађени у оквиру наставе 
  под менторством Милана Вујовића објављују се (публикују) на интернет блогу  
  http://studioprojekatmv.wordpress.com/ 

 
3.3.5. СТРУЧНЕ РЕЦЕНЗИЈЕ 
 

2012. Рецензија стручне монографије, Милетић Д., 00-11, АФ 
2013. Рецензија ауторске изложбе, Судимац.Б., Урбана оаза, АФ 
2016. Рецензија уџбеника, Станисављевић Д., Визуелна истраживања, АФ 
 
3.4.   РЕАЛИЗОВАНИ ОБЈЕКТИ 
 

Од избора у звање ванредног професора 
 

 међународни (објекти реализовани у иностранству) 
 

2016. Дечији вртић “Чичак“, Источно Ново Сарајево, РС, БиХ, 
 Аутори: Милан Вујовић и Синиша Лучић 
 Година пројектовања 2014. 
 750 м2, вртић, дечије јасле, пратећи садржаји 
 
 национални (објекти реализовани у земљи) 
 
2015. Стамбено пословни објекат у Скерлићевој улици у Београду  

Аутори: Милан Вујовић и Будимир Судимац  
Година пројектовања 2008-2009,   
4 стана, пословни простор, 11 гаражних места,1020 м

2
 

2013. Стамбено- пословни објекат у улици Цара Николаја у Београду 
Аутор и одговорни пројектант  
Година пројектовања 2009-2010, 
15 станова, локали, 18 гаражних места, 2600 м

2
 

2013. Стамбено пословни објекат у блоку 11а на ГП 3 у Новом Београду  
Аутор и одговорни пројектант  
Година пројектовања 2007-2009,   
97 станова, пословни простор, локали, 244 гаражних (паркинг) места, 27800 м

2
 

2012. Стамбено пословни комплекс “Зеланд“ у ул. Незнаног Јунака у Београду, објекти А и Б 
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Аутори: Милан Вујовић и Дејан Милетић 
Година пројектовања 2006-2007,  
13 станова, пословни простор, 55 гаражних места, 9715 м

2 

 
До избора у звање ванредног професора 

 
 међународни (објекти реализовани у иностранству) 
 
2004. Санаторијум “М. Видни“ у Сочију, Русија  

реконструкција, адаптација и ентеријер 
Аутор са Ђ. Бобићем, У. Фишићем и Б. Судимцем 
Година пројектовања 2001, година реализације 2004; 20000 м

2
 

2002. Пословни објекат Управе републ. царине Републике Српске у Градишци, РС, БиХ,  
Аутор са Б.Судимцем 
Година пројектовања 2000, година реализације 2002; 3000 м

2
 

2000. Пословни објекат “Екватор“ у улици Краља Петра 1. Карађорђевића у Бања Луци  
Година пројектовања 1997, година реализације 2000; 7500 м

2
 

Аутор са Б. Судимцем 
 

 национални (објекти реализовани у земљи) 
 
2010. Стамбено- пословни објекат у блоку 11а у Новом Београду на ГП 6 

Аутор и одговорни пројектант  
Година пројектовања 2006, година реализације 2010.  
49 станова, пословни простор, локали, 138. гаражних места, 20100 м

2
. 

 

2010. Стамбено- пословни објекат у блоку 11а у Новом Београду на ГП 5  
Аутор са Б. Судимцем  
Година пројектовања 2006, година реализације 2010.  
48 станова, локали, 73 гаражна места, 8140 м

2
 

2009. Два стамбена објекта у ул. Славка Ћурувије у Београду  
Аутор и одговорни пројектант  

 Година пројектовања 2006, година реализације 2009.  
15 станова, локали, 20 гаражних места, 2400 м

2
 

2008. Стамбено- пословни објекат у улици Пуковника Пурића у Београду 
Аутор и одговорни пројектант  
Година пројектовања 2004, година реализације 2008.  
117 станова,9 локала, 126 гаражних (паркинг) места, 12500 м

2
. 

2008. Стамбено- пословни објекат “КДС“ у Краљеву 
Аутор и одговорни пројектант  
Година пројектовања 2003, година реализације 2008.  
44 стана,6 локала, 44 гаражних (паркинг) места, 4600 м

2
. 

2007. Стамбено- пословни комплекс “Форум“ у Београду, објекат Б,  
Аутор са М. Мирковићем и Д. Милетићем 
Година пројектовања 2005, година реализације 2007.  
108 станова, пословни простор, локали, 124 гаражних места, 9100 м

2
  

2007. Стамбено- пословни комплекс “Форум“ у Београду, објекат Ц,  
Аутор са М. Мирковићем и Д. Милетићем 
Година пројектовања 2005, година реализације 2007.  
63 стана,пословни простор, 4000 м

2
  

2007. Гимназија у Бујановцу 
Аутор са Б. Судимцем 
Година пројектовања 2004, година реализације 2007. 
Реализација у 2 фазе, до данас реalизована прва фаза  

2007. Робно-транспортни центар “Интерјуг АЦ“ у Добановцима, Београд 
Аутор са Б. Судимцем 
Година пројектовања 2006, година реализације 2007. 
7000 м

2
 

2006. Стамбено- пословни објекат у ул. Ратка Митровића у Београду 
Аутор са Д. Милетићем  
Година пројектовања 2004, година реализације 2006. 
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 48 станова, пословни простор, локали, 60 гаражних места, 3500 м
2 

2002. Кућа породице Милићевић у улици Младена Стојановића у Београду  
Аутор са Б. Судимцем, диа 
Година пројектовања 2002, година реализације 2003. 

2006. Стамбено-посл. комплекс “Форум“ у улици Бул. Краља Александра у Београду-објекат А 
Аутор са М. Мирковићем и Д. Милетићем 
Година пројектовања 2004, година реализације 2006.  
77 станова, пословни простор, 90 гаражних места, 7500 м

2
 

2006. Стамбено пословни објекат “Каблар“ у улици Цара Душана у  Краљеву  
Аутор и одговорни пројектант  
Година пројектовања 2004, година реализације 2006.  
65 станова, пословни простор, локали, 5200 м

2
 

2004. Вила Вујошевић у ул. Баја Пивљанина (данас ул. Славка Ћурувије) у Београду 
Аутор  
Година пројектовања 2001, година реализације 2004. 

2000. Пословни центар у Нушићевој улици у Београду  
Година пројектовања 1994-95, година (делимичне) реализације 2000. 
Аутор са В. Андрејевићем и Б. Судимцем 

 
3.5.   ОБЈЕКТИ У ФАЗИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 
 национални (објекти који се реализују у земљи) 
 
2009.- Стамбено пословни објекат Д у блоку 11а на ГП 3 у Новом Београду  

Аутор и одговорни пројектант  
Година пројектовања 2007-2009,   
12 станова, пословни простор, ресторан, 3500 м

2
 

 
3.6.  АРХИТЕКТОНСКО УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКТИ – ИДЕЈНИ / ГЛАВНИ – ИДЕЈНА 
        РЕШЕЊА 

 Аутор, коаутор, одговорни пројектант или пројектант реализованих објеката у фазама 
пројектовања од идејног решења, идејног и главног пројекта до извођачких пројеката и 
пројектантског надзора (поглавље 3.4) и следећих (избор):  

 
 3.6.1. ГЛАВНИ АРХИТЕКТОНСКИ ПРОЈЕКТИ 

избор (поред реализованих пројеката) 
 

 међународни (пројекти у иностранству) 
 
2002. Главни пројекат објекта “Botswana Building Societu headquaters“,Габороне, Ботсвана  
 Аутор И. Пантић пројектанти: МВ и Б. Судимац 
1999. Главни пројекат отвореног тржног центра у Бања Луци, РС, БиХ  
 Аутор МВ, коаутор: Б. Судимац 
1999. Главни пројекат реконструкције и доградње хотела “Славија“ у Бања Луци, РС, БиХ  
 Аутор са Б. Судимцем 
1998. Главни пројекат стамбено-пословног објекта у Јекатеринбургу, Русија 
1997. Главни пројекат Пословног објекта “Екватор“ у Бања Луци, РС, БиХ  
 Аутор са Б. Судимцем 
 
 национални (пројекти у земљи) 
 
2003. Главни пројекат складишног објекта са пратећом администрацијом “Јосиповић“ у Земуну  
 Аутор са Б. Судимцем 
2003. Главни пројекат складишног обј.са пратећим простором “ВИЗ- ком“, у Земуну  
 Аутор са Б. Судимцем 
1995. Главни пројекат двојне куће у Вишњици, Београд  
 Аутор са Б. Судимцем 
1994. Главни пројекат пословног објекта у Нушићевој улици у Београду  
 Аутор са Б. Судимцем и В. Андрејевићем 
 



15 
 

 3.6.2. ИДЕЈНИ АРХИТЕКТОНСКИ ПРОЈЕКТИ  
избор (поред реализованих пројеката) 
 

 Од избора у звање ванредног професора 
 
 nационални идејни пројекти  
 
2015. Кампус за нове материјале, нано, биотехничке и биомедицинске науке, идејни 

пројекат изградње и опремања зграде на локацији у блоку 39 у Новом Београду; 
  Предлагачи пројекта (Конзорцијум) 
  1. Институт техничких наука САНУ 
  2. Институт за мултидисциплинарна истраживања 
  3. Нано центар Србија 
 Пројекат подржала: Српска академија наука и уметности САНУПројекат урађен у 

сарадњи са Републичкoм дирекцијoм за грађевинско земљиште; Аутор: Милан Вујовић 
 
2012.  Факултета безбедности Универзитета у Београду, идејни пројекат нове зграде,  
 Нови Београд, Блок 67а 
 пројектант: Архитектонски факултет Универзитета у Београду 
 ауторски тим: Милан Вујовић, Будимир Судимац, Ксенија Пантовић, Ива Чукић, Милутин 

Церовић 
 

 До избора у звање ванредног професора 
 
 mеђународни идејни пројекти (пројекти у иностранству) 
  
2006. Идејни пројекат за пословни објекат у Бања Луци, РС, БиХ,  

Аутор  
Пословни простор, локали, 120 гаражних места, 13620 м

2
 

2005. Идејни пројекат стамбено-пословног комплекса “Ареда“, Сочи, Русија  
 Аутор са Б. Судимцем и В. Благојевићем 

131250 м2 
659 станова, пословни простор БРГП 69850 м2, 
2040 гаражних места, гаража БРП 61400м2 

1999. Идејни пројекат стамбено- пословног објекта у улици Српској у Бања Луци, РС, БиХ  
 Аутор са Б. Судимцем и М. Радошевићем 
1999. Идејни пројекат стамбено-пословног објекта у ул. Јеврејској у Бања Луци,РС, БиХ  
 Аутор са Б. Судимцем и М. Радошевићем 
1999. Ентеријер спортско-културног центра “Жилево“, Москва, Русија, идејни пројекат  

Аутор са Б. Судимцем и В.Андрејевићем 
 

 nационални идејни пројекти  
 
2011. Идејни пројекат стамбено-пословних објеката у ул. Суботичкој у Београду 

Aутор  
52 стана, пословни простор, 74 гаражна места, 7945 м

2
 

2010. Идејни пројекат реконструкције и доградње хотела Југославија у Краљеву  
Aутор са  Б. Судимцем 
Пословни простор, 16 гаражних места, 3950 м

2
  

2008. Идејни пројекат за пословно комерцијални објекат “Mitsubishi“ у Борчи, Београд,  
Aутор  
Изложбено- продајни простор и ауто сервис, 188 паркинг места, 3540 м2 

2007.  Идејни пројекат за Управно-пословно-стамбени комплекс “TQ Centаr“ у Инђији,  
Аутор са М. Мирковићем и Д. Милетићем 
98 станова, управна зграда, пословни простор, тржни центар 
290 гаражних места (пословни део), 111 гаражних места (стамбени део),  
40890 м

2 

2003. Идејни пројекат куће породице Радовановић у Славонској улици у Земуну  
Аутор 
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2002. Идејни пројекат стамбено-пословног комплекса “Lodge gardens“ у ул. Партизанске 
авијације у Београду  

 Аутор са Б. Судимцем 
2001. Идејни пројекат стамбено-пословног објекта у Крушевцу  

Аутор са Б. Судимцем 
 
 3.6.3. ИДЕЈНА АРХИТЕКТОНСКО- УРБАНИСТИЧКА  РЕШЕЊА  

избор (поред реализованих пројеката) 
 
 Од избора у звање ванредног професора 
 
 међународна архитектонско-урбанистичка решења (пројекти у иностранству) 
 
2013.  Пословни објекат (инкубатор); Идејно архитектонско-урбанистичко решење  
 Тјумењ, Русија, 75000 м

2 

 
аутор: Милан Вујовић 

 
2014. Хотел са депандансом; апартмани, спа центар, гаража, спољно уређење;  
 Идејно  архитектонско-урбанистичко решење Тoљати, Русија, 23000 м

2
 

 аутори: Милан Вујовић, Владимир Благојевић, Маја Јефтенић 
 
 национална архитектонско-урбанистичка решења 
 
2013. Green Diamond; идејно решење пословног објекта у Београду 
 Аутор: Милан Вујовић, сарадници: Ксенија Пантовић, Марко Раденковић 

 
 До избора у звање ванредног професора 
 
 међународна архитектонско-урбанистичка решења (пројекти у иностранству) 

 
2003. Идејно решење реконструкције пешачког моста на реци Врбас у Делибашином селу,  

Бања Лука, РС, БиХ 
  Аутор  
2002. Идејно решење пословног објекта-куле “Телеком РС“ у Бања Луци, РС, БиХ  
 Аутор са Б. Судимцем 
2001. Идејно решење породичне виле 1 , Подмосковље, Русија  

Аутор 
2001. Идејно решење породичне виле 2 , Подмосковље, Русија  

Аутор  
1999. Идејно решење пословног објекта “Трн“ у Бања Луци, РС, БиХ 
 Аутор са Б. Судимцем и М. Радошевићем 
1999. Идејно решење објекта затвореног базена у Бања Луци, РС, БиХ 
 Аутор са Б. Судимцем 
1999. Идејни пројекат анекса објекта “Телеком РС“ у Бања Луци, РС, БиХ 
 Аутор МВ, коаутор: Б. Судимац 
1999. Идејно решење пословног објекат “Трокут“ у Бања Луци, РС, БиХ  

Аутор са Б. Судимцем и М. Радошевићем 
1999. Идејно решење стамбено-пословног комплекса у Нижњевартовску, Русија  
 Аутор са Б. Судимцем 
 
 национална архитектонско-урбанистичка решења 
 
2004. Идејно решење стамбено- пословног објекта у Скерлићевој ул. У Београду  

Аутор  
2002. Идејно решење спортско- пословног објекта “Туљани“ у Београду  
 Аутор са Б. Судимцем 
2002. Идејно решење пословног објекта “Форд“ у Београду  
 Аутор са Б. Судимцем 
2001. Идејно решење комплекса кошаркашког кампа у Београду  
 Аутор са Б. Судимцем 
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3.7.   РАДОВИ НА АРХИТЕКТОНСКИМ И АРХИТЕКТОНСКО-УРБАНИСТИЧКИМ КОНКУРСИМА 

 
Од избора у звање ванредног професора 
 

 међународни архитектонско-урбанистички конкурси 
 
2015. International architectural competition for schematic design of a new building of the 
 Pencho Slaveykov Regional Library in the city of Varna, Bulgaria 
 long listed among 42 of 370 
 Аутори: Милан Вујовић, Ксенија Пантовић, Јелена Станковић, Стефан Милићевић 
2015. Bauhaus Museum, Dessau, Germany, International architectural Competition 
 Аутори: Милан Вујовић, Ксенија Пантовић, Владимир Благојевић, Данира Совиљ 
2015. International competitionfor thе architectural designof the Governmental historic and 
 cultural complex on the grounds of the former order castle Konigsberg in Kaliningrad, 
 Russia (у међународној селекцији) 

Аутори: Милан Вујовић, Дијана Дејановић, Петар Пејић, Стефан Јаковљевић, Стефан 
Радовановић 
http://www.tuwangste.ru/en/publications/#itogovyy-albom-otkrytogo-mezhdunarodnogo-
arkhitekturnogo-konkursa-post-zamok-2015 

2014. Childrens museum, Louisville, Kentacky, USA, међународни архитектонско- урбанистички 
 конкурс;  
 Honourable mention (4. пласман)  
 Аутори: Владимир Андрејевић, Милан Вујовић, Ксенија Пантовић, Рената Ђурић, 
 Стефан Павић 
2014. Стамбено насеље, 500 000 м

2
, Тјумењ, Руска Федерација, позивни међународни 

 конкурс 
Прва награда 

 Аутори: Миодраг Мирковић, Дејан Милетић, Милан Вујовић 
2013. Spartacus alive, Yaroslavl, Russia, International architectural competition  
 Official competition of the Yaroslavl International Architecture Biennale 
 shotrlisted among 13 of 45 
 Аутор: Милан Вујовић 
2013. Collider Activity Center, Sofia, Bulgaria, International architectural competition 
 Аутор: Милан Вујовић 
 
 национални архитектонско-урбанистички конкурси 
 

 2011. Конкурс (позивни, анонимни) за идејно, архитектонско-урбанистичко решење нових 
  објеката са уређењем партера и калкана у градском блоку између улица: Кнез  
  Михајилова, Јакшићева, Змај Јовина и Обилићев венац у Београду 
  Аутори: Милан Вујовић, Будимир Судимац, Ксенија Пантовић 

 
До избора у звање ванредног професора 
 
међународни архитектонско-урбанистички конкурси 

 
2011. Конкурс (јавни, анонимни, међународни) за идејно решење простора између Бетон хале 

и Калемегдана у Београду, Аутор  
коаутори: Ксенија Пантовић, Бранислав Ристовић, Ива Чукић, Јасна Јовановић, и Марко 
Раденковић 

2010. Конкурс (јавни, анонимни, међународни) за идејно решење хотела “Игало“ у Игалу, Црна 
Гора, Аутор  
Сарадник: Ксенија Пантовић 

2007. Конкурс (јавни, анонимни, међународни) за идејно архитектонско-урбанистичко решење 
Музеја савремене уметности Војводине у Новом Саду, Аутор  

2005. Конкурс (позивни, анонимни) за идејно, архитектонско-урбанистичко решење пословног 
објекта “Екватор 2“ у Бања Луци, РС, БиХ 
Аутор  
Прва награда 

http://www.tuwangste.ru/en/publications/#itogovyy-albom-otkrytogo-mezhdunarodnogo-
http://www.tuwangste.ru/en/publications/#itogovyy-albom-otkrytogo-mezhdunarodnogo-
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2002. Конкурс (јавни - анонимни) за идејно, архитектонско-урбанистичко решење хотела 
“Палас“ у Бања Луци, РС, БиХ 

 Аутор са Б. Судимцем 
 Прва (равноправна) награда 
2000. Конкурс (позивни, анонимни) за идејно, архитектонско-урбанистичко решење пословно- 

стамбеног објекта у Приједору, РС, БиХ 
 Аутор са Б. Судимцем 
 Прва награда 
1999. Конкурс (јавни - анонимни) за идејно, архитектонско-урбанистичко решење “P.C. Zepter” 

у Бања Луци, РС, БиХ  
 Аутор са  В. Андрејевићем и Б. Судимцем 
1999. Конкурс (позивни, анонимни) за идејно, архитектонско-урбанистичко решење пословног 

објекта “Бобар“ у Бања Луци, РС, БиХ,   
 Аутор са  М. Радошевићем и Б. Судимцем 
 Друга награда 
1997. Конкурс (јавни - анонимни) за идејно, архитектонско-урбанистичко решење пословног 

објекта “Екватор“ у Бања Луци, РС, БиХ,   
 Аутор са  У. Фишићем и Б. Судимцем 
 Прва награда 
1999. Конкурс (позивни, анонимни) за идејно, архитектонско-урбанистичко решење “Комвес 

банке“, Нижњевартовск, Русија  
 Аутор са У. Фишићем и Б. Судимцем 
1996. Конкурс (позивни, анонимни) за идејно, архитектонско-урбанистичко решење пет 

блокова у Бијељини, РС, БиХ 
 Аутор са  Б. Стојановићем, Б. Тмушић, М. Дамјановић и Б. Судимцем 
 Друга награда 
1995. Конкурс (јавни-анонимни) “Vertical Village“, Делфт, Холандија  

 Аутор са  В. Андрејевићем и Б. Судимцем 
 

 национални архитектонско-урбанистички конкурси 
 
2010. Конкурс (јавни-анонимни) за идејно решење пет комбинованих дечијих установа у 

Београду,  
Аутор са Б. Судимцем 

2007. Конкурс (ужи, позивни) за идејно, архитектонско-урбанистичко решење Стамбено-
пословног објекта у блоку 11а у Новом Београду на ГП 3 

 Аутор  
Прва награда  

2006. Конкурс (јавни-анонимни) за пословни објекат на углу улица Стојана Протића и Боре 
Станковића у Београду,  
Аутор  

2006. Конкурс (ужи, позивни) за идејно, архитектонско-урбанистичко решење Стамбено-
пословних објеката у блоку 11а у Новом Београду на ГП 5 и ГП 6  

 Аутор (ГП6) 
Аутор са Будимиром Судимцем (ГП5)  
Прва награда  

2005. Конкурс (ужи, позивни) за идејно, архитектонско- урбанистичко решење стамбено-
пословног комплекса у улици Незнаног Јунака у Београду  

 Аутор са М. Мирковићем и Д. Милетићем 
 Прва равноправна награда  
2004. Конкурс (позивни, анонимни) за идејно, архитектонско-урбанистичко решење Гимназије 

у Бујановцу  
 Аутор са Б. Судимцем  
 Прва награда 
2004. Конкурс (јавни-анонимни) за идејно, архитектонско-урбанистичко решење објекта нове 

Патријаршије СПЦ у Београду  
 Аутор са  Д. Милетићем и Б. Судимцем 

Друга равноправна награда, први пласман  
2004. Конкурс (јавни-анонимни) за идејно, архитектонско-урбанистичко решење Градске 

галерије на Тргу Републике у Београду  
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Аутор  
2003. Конкурс (јавни-анонимни) за уређење простора Црвеног крста у Београду  

 Аутор са Б. Судимцем 
2003. Конкурс (јавни-анонимни) за идејно, архитектонско-урбанистичко решење спортско- 

пословног центра Ташмајдан у Београду  
Аутор  

2003. Конкурс (јавни-анонимни) за идејно, архитектонско-урбанистичко решење пословног 
објекта Ушће у Београду 
Аутор са С. Роганом 

2002. Конкурс (јавни-анонимни) за идејно, архитектонско-урбанистичко решење гимназије у 
Краљеву  

 Аутор МВ, коаутор: Б. Судимац 
 Прва награда 
2001. Конкурс (јавни-анонимни) за идејно, архитектонско-урбанистичко решење Новосадске 

банке у Новом Саду  
 Аутор МВ, коаутор: Б. Судимац 
 Друга награда 
2000. Конкурс (јавни-анонимни) за идејно, архитектонско-урбанистичко решење зграде 

Богословије у комплексу хиландарског Метоха у Нишу  
 Аутор МВ, коаутор: Б. Судимац 
 Друга награда 
1999. Конкурс (јавни-анонимни) за идејно, архитектонско-урбанистичко решење хотелско-

пословног комплекса у Рајићевој улици у Београду  
 Аутор са  В. Андрејевићем и Б. Судимцем 
 Откуп 
1998. Конкурс (јавни-анонимни) за идејно, архитектонско-урбанистичко решење пословног 

објекта “Louvre“ у Крушевцу  
 Аутор са Б. Судимцем 
 Откуп 
1996. Конкурс (позивни, анонимни) за идејно, архитектонско-урбанистичко решење књижаре 

“СКЦ“ у Београду  
Аутор  

1995. Конкурс (јавни-анонимни) за идејно, архитектонско-урбанистичко решење ужег центра 
Књажевца  
 Аутор са  А. Вујом 

1994. Конкурс (јавни-анонимни) за идејно, архитектонско-урбанистичко решење пословног 
објекта у Нушићевој улици у  Београду  

 Аутор са  В. Андрејевићем и Б. Судимцем 
 Друга награда, први пласман 
1994. Конкурс (јавни-анонимни) за идејно, архитектонско-урбанистичко решење пословног 

објекта  у Таковској улици у Београду  
 Аутор са  В. Андрејевићем и Б. Судимцем 
 Откуп 
1994. Конкурс (јавни-анонимни) за идејно, архитектонско-урбанистичко решење блока на 

Славији “Орач“ у Београду 
 Аутор са Б. Судимцем 
1992. Конкурс (јавни-анонимни) за идејно, архитектонско-урбанистичко решење хотела на 

Теразијама  
 Аутор са  В. Андрејевићем 
 
3.8.   ЧЛАНСТВА У ЖИРИЈИМА  

 
 међународни архитектонски конкурси 
 
2015.  Члан жирија на Међународном јавном-анонимном конкурсу за архитектонско- 
 урбанистичко решење блока 42. у Новом Београду; Аутобуска и железничка станица и 
 комерцијално-пословни комплекс. 
2015.  Члан жирија на Међународном јавном- анонимном архитектонско-урбанистичком 
 конкурсу за уређење простора око Херцеговачке Грачанице у Требињу, РС, БИХ 
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 национални архитектонски конкурси и смотре архитектуре 
 
2016.  Председник жирија 38. Салона архитектуре у Београду 
2014.  Председник жирија на Јавном-анонимном конкурсу за архитектонско-урбанистичко 
 решење стамбено-пословног насеља „Расадник“ у Лазаревцу, Србија 
2011.-  Члан у више комисија и жирија на студентским конкурсима у организацији 
 Архитектонског факултета или струковних удружења. 
 

4.      ИЗЛОЖБЕ 

 
 4.1.   СТРУЧНЕ ИЗЛОЖБЕ 
 

Од избора у звање ванредног професора 
 
међународне стручне изложбе 
 

2015. Contemporary Green Architecture in China and Serbia, (међународна изложба са  
  каталогом уз рецензију) 
  Излагано: 
  Ekvator office building, Banja Luka, RS, BIH, реализација 
2015. Балкански архитектонски биенале БАБ 2015, (међународна изложба са каталогом и 
  конференција); 

Излагано: 
Childrens museum, Louisville, Kentacky, USA, међународни конкурс  

2015. Европска награда за архитектуру Mies van der Rohe 2015 (биенале), European Union 
 Prize for Contemporary Architecture – Mies van der Rohe Award 2015 

  Barcelona School of Architecture (ETSAB)  
  02.Фебруар – 19. Март 2015. 
  Излагано:  
  Стамбено- пословни објекат на ГП3, Блок 11а, Нови Београд, реализација 
 

националне стручне изложбе 
 

2013. 35. Салон Архитектуре,  
Музеј примењених уметности, галерија, Београд 
Излагано:  
Стамбено пословни комплекс “Зеланд“ у ул. Незнаног Јунака у Београду, 

 објекти А и Б, реализација 
2014. 36. Салон Архитектуре,  

Музеј примењених уметности, галерија, Београд 
Излагано:  
Стамбено- пословни објекат у улици Цара Николаја у Београду, реализација 

2015. 37. Салон Архитектуре,  
Музеј примењених уметности, галерија, Београд 
Излагано:  
Стамбено пословни објекат у блоку 11а на ГП 3 у Новом Београду, реализација 

 
До избора у звање ванредног професора 
 

  међународне стручне изложбе 
 
2010. РЕСТАРТ-архитектура у Босни и Херцеговини од 1995-2010, 

(RESTART- Architecture in Bosnia and Herzegovina 1995- 2010),  
(међународна изложба са каталогом уз рецензију),селектор: Ханс Ибелингс, Холандија 

Умјетничка галерија БиХ, Сарајево, децембар 2010. 
Музеј града Београда, Београд (у склопу БИНА 2011), мај 2011. 
Барселона, Шпанија,  јули-август 2011, 
Галерија Алуминиј, Мостар, БиХ, од 19.04.2012 до 03.05.2012. 
Универзитет Полис, Тирана, Албанија, TIrana Architecture Week отв.10.10.2012 
Излагано: 
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Пословни објекат у Бања Луци, РС, БиХ, пројекат 
2010. Модели становања-Експерименти и свакодневица,  

(Housing Models-Experimentation and Everyday Life)  
(међународна изложба са каталогом уз рецензију) март- април 2010,  

Музеј историје Југославије, Београд (у оквиру БИНА 2010) 
Излагано: 
Стамбено- пословни објекат “КДС“ у Краљеву, реализација 
Стамбено- пословни комплекс “Форум“ у Београду, реализација 

2007. Trimo architectural Awards for most Creative Performed Solutions, using Trimo products,  
Изложба радова међународног конкурса, Порторож, Словенија 
(међународна изложба са каталогом) 

Излагано: 
Робнотранспортни центар “ИНТЕРЈУГ АЦ“ у Добановцима, Београд, реализација 

2007.  10. Салон удружења архитеката, (10. Salon obce archиtektu) Праг, Чешка,  
(у националној селекцији),  
(међународна изложба са каталогом). 

Излагано:  
Стамбено- пословни комплекс “Форум“ у Београду, реализација  

 
 националне стручне изложбе 
 
2011. Самостална изложба стручно-уметничких остварења, септембар 2011. 

Свечана сала Архитектонског факултета 
Излагано: МВ, Стручно-уметничка остварења 2006.-2010. године. 

2011. 33. Салон архитектуре, март-април 2011.  
Музеј примењених уметности, галерија, Београд 
Излагано: 
Стамбено-пословни објекат у блоку 11а у Новом Београду на ГП 6, 
Стамбено-пословни објекат у блоку 11а у Новом Београду на ГП 5, 
Два стамбена објекта у ул. Славка Ћурувије у Београду, реализације 
“Архитектонска композиција аеродромског путничког терминала-форма 
претпоставља функцију“, књига  

2008. 30. Салон архитектуре, март-април 2008.  
Музеј примењених уметности, галерија, Београд 
Излагано: 
Стамбено-пословни комплекс “Форум“ у Београду, реализација 

2006. Самостална изложба стручно-уметничких остварења, мај 2006. 
Свечана сала Архитектонског факултета 
Излагано: МВ, Стручно-уметничка остварења 1994-2005 године. 

2006. Друга изложба Катедре за архитектонско и урбанистичко пројектовање  
Свечана сала Архитектонског факултета 
Излагано: 
Градска галерија на Тргу Републике у Београду 
Конкурсни рад 

2001. Прва изложба Катедре за архитектонско и урбанистичко пројектовање, 
Свечана сала Архитектонског факултета 
Излагано: 
Пословни центар “Екватор“ у Бања Луци, Рс, БиХ, Конкурсни рад 

1999.  22. Салон архитектуре, 
  Галерија музеја примењених уметности, Београд 

Излагано: 
Идејно архитектонско-урбанистичко решење трговачко-пословног објекта Лувр, 
Крушевац, Конкурсни рад  
Идејно архитектонско-урбанистичко решење хотелско-пословног комплекса на 
углу Рајићеве и Узун Миркове улице, Београд, Конкурсни рад 

1998.  21. Салон архитектуре,  
Галерија музеја примењених уметности, Београд.  
Излагано: 
Пословни центар Екватор, Бања Лука, РС, БиХ, Идејни пројекат  
Комвес банка, Нижњевартовск, Русија, Конкурсни рад 
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1996.  Изложба поводом 150.година наставе на Архитектонском факултету 
  Свечана сала Архитектонског факултета 
1994.  19. Салон архитектуре,  

Галерија музеја примењених уметности, Београд 
Излагано: 
Пројекат саобраћајног тунела Француска-Зелени венац  
(са В. Андрејевићем, диа) 

 
 4.2.   ИЗЛОЖБЕ КОНКУРСНИХ ПРОЈЕКАТА 

 
Од избора у звање ванредног професора 
 
међународне изложбе 
 

2015.  Bauhaus Dessau Foundation, Dessau, Germany 30.10.2015.-31.01.2016. 
 Изложба конкурсних пројеката међународног архитектонско-урбанистичког  

  конкурса:  
 Bauhaus Museum Competition 

2015.  Kaliningrad Regional Museum of Arts and History, 26.10.2015-30.11.2015. Post-Castle,  
 Изложба конкурсних пројеката међународног архитектонско-урбанистичког 
 конкурса:  
 International competitionfor thе architectural designof the Governmental 
 historic and cultural complexon the grounds of the former order castle Konigsberg in 
 Kaliningrad, Russia 

2015. International architectural competition for schematic design of a new building of the Pencho 
 Slaveykov Regional Library in the city of Varna, Bulgaria,  

  Веб изложба конкурсних пројеката међународног архитектонско-урбанистичког 
 конкурса:  

  http://www.varnalibrary.bg/entries/70/ 
2014. Museum Hotel 21 C, Louisville downtown, Kentacky, USA, march 2014 
  Изложба конкурсних пројеката међународног архитектонско-урбанистичког  
  конкурса:Childrens museum, Louisville, Kentacky, USA 
2014. Yaroslavl Conference center, Yaroslavl, Russia, February 2014. 
  Organizers: 
  The Government of Yaroslavl Region 
  UNESCO World Heritage Committee, 
  ICOMOS (International Council on Monuments and Sites) 
  Yaroslavl State Technical University. 
  Изложба конкурсних пројеката међународног архитектонско-урб. конкурса: 
  Spartacus alive, Yaroslavl, Russia, International architectural competition  
  Official competition of the Yaroslavl International Architecture Biennale 
  http://cih.ru/wp/bie/2013/10/invisible-rock/ 
2011. УАСГ, Софија, Бугарска 29.04.2013.-31.05.2013. 
  Изложба конкурсних пројеката међународног архитектонско-урбанистичког  
  конкурса:  
  Collider Activity Center, Sofia, Bulgaria, International architectural competition 
    

До избора у звање ванредног професора 
 
међународне изложбе 

 
2010. Хотел Плажа, Херцег Нови, ЦГ, Црна Гора 

Изложба конкурсних радова за идејно решење хотела “Игало“ у Игалу  
2007. Музеј савремене уметности Војводине у Новом Саду 

Изложба конкурсних радова за идејно архитектонско-урбанистичко решење 
Музеја савремене уметности Војводине у Новом Саду  

2000.  Скупштина општине Приједор 
Изложба конкурсних радова за идејно, архитектонско-урбанистичко решење 
пословно- стамбеног објекта у Приједору, РС, БиХ 

1997.  Галерија “Миленко Атанацковић“, Бијељина, РС, БиХ 

http://www.varnalibrary.bg/entries/70/
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Изложба конкурсних радова за архитектонско-урбанистичко решење пет блокова 
у Бијељини 

1997.  Бања Лука, Галерија Народног музеја 
Изложба конкурсних радова за архитектонско-урбанистичко решење пословног 
центра Екватор 
 

националне изложбе 
 

2010. Музеј града Београда  
Изложба конкурсних радова за идејно решење пет комбинованих дечијих 
установа у Београду,  

2006. ДАБ, Друштво архитеката Београда, Галерија Савеза архитеката Србије 
Изложба конкурсних радова за пословни објекат на углу улица Стојана Протића 
и Боре Станковића у Београду  

2004.  Галерија Савеза архитеката Србије, Београд 
Изложба конкурсних радова за идејно, архитектонско-урбанистичко решење 
објекта нове Патријаршије СПЦ у Београду  

2004. Општина Бујановац, Бујановац 
Изложба конкурсних радова за идејно,архитектонско-  урбанистичко 
решење Гимназије у Бујановцу  

2003.  Музеј савремене уметности, Београд 
Изложба конкурсних радова за идејно архитектонско-урбанистичко решење 
пословно- комерцијалног центра Ушће у Београду 

2003.  Галерија Конака књегиње Љубице, Београд 
Изложба конкурсних радова за идејно, архитектонско-урбанистичко решење 
Градске галерије на Тргу Републике у Београду  

2003.  Београдско драмско позориште, Београд 
Изложба конкурсних радова за идејно, архитектонско-урбанистичко  

 решење уређења простора Црвеног крста у Београду  
2003. Општина Стари град, Београд 

Изложба конкурсних радова за идејно, архитектонско-урбанистичко  
 решење спортско- пословног центра Ташмајдан у Београду    

2002.  Народни музеј, Краљево 
Изложба конкурсних радова за идејно, архитектонско-урбанистичко решење 
Гимназије у Краљеву  

2001.  Новосадска банка, Нови Сад 
Изложба конкурсних радова за идејно, архитектонско-урбанистичко решење 
Новосадске банке у Новом Саду  

1999.   Галерија музеја примењене уметности, Београд 
Изложба конкурсних радова за идејно архитектонско-урбанистичко решење 
хотелско-пословног комплекса на углу Рајићеве и Узун Миркове улице у 
Београду 

1998.  Галерија Народног музеја, Крушевац 
  Изложба конкурсних радова за архитектонско-урбанистичко решење два   
  пословно- тржна центра у Крушевцу 
1996.  Галерија Студентског културног центра (СКЦ), Београд 

Изложба конкурсних радова за идејно архитектонско решење анекса, књижаре уз 
Студентски културни центар у Београду 

1995.  Општина Књажевац, Књажевац 
  Изложба конкурсних радова за архитектонско-урбанистичко решење ужег центра 

Књажевца 
1994.  Етнографски музеј, Београд 

Изложба конкурсних радова за архитектонско-урбанистичко решење пословне   
зграде у Нушићевој улици у Београду 

1994.  Станком центар, Београд 
Изложба конкурсних радова за архитектонско- урбанистичко решење пословне 
зграде у Таковској улици у Београду 

1992. Галерија музеја примењених уметности, Београд 
Изложба конкурсних радова за идејно архитектонско-урбанистичко решење 
једног блока на Славији, “Орач“ у Београду  
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1992.  Галерија музеја примењених уметности, Београд 
Изложба конкурсних радова за идејно архитектонско решење хотела Москва 2, 
Теразије у Београду 
 

5.      НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА 

 
 5.1.   СТРУЧНА ПРИЗНАЊА 

 
Од избора у звање ванредног професора 

2013. Априлска награда Града Београда за архитектуру и урбанизам, Стамбено-пословни 
објекат на ГП3, Блок 11а, Нови Београд 
 
До избора у звање ванредног професора 

1998. Признање Салона архитектуре за најбољи пројекат у 1997.години, Пословни центар 
Екватор у Бања Луци, РС, БиХ 

 
1997. Универзитетска награда за најбољи дипломски рад одбрањен 
  на Архитектонском факултету у Београду из фонда Сестре Булајић 
 
 5.2. УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСИМА ЗА ДОДЕЛУ СТРУЧНИХ ПРИЗНАЊА (без награде) 
 
2011. Награда “Новости“ за најуспешније архитектонско дело реализовано у 2010. години 
 конкурисао са пројектом  

Стамбено- пословни објекат у блоку 11а у Новом Београду на ГП 6-релизација 
Аутор и одговорни пројектант  

2011. “Априлска награда града Београда за 2010. годину 
 конкурисао са пројектом  

Стамбено- пословни објекат у блоку 11а у Новом Београду на ГП 6-релизација 
Аутор и одговорни пројектант  

2011. Награда “Ранко Радовић“ (конкуренција изведених објеката) 
 конкурисао са пројектом 

Два стамбена објекта у ул. Славка Ћурувије у Београду-релизација 
Аутор и одговорни пројектант  
Пројекат је излаган на изложби радова приспелих на конкурс у Галерији Коларчеве 
задужбине 
Децембар 2010. 
Пројекат је објављен у каталогу радова  приспелих на конкурс  

2010. Награда “Новости“ за најуспешније архитектонско дело реализовано у 2009. години 
 конкурисао са пројектом 

Два стамбена објекта у ул. Славка Ћурувије у Београду-релизација  
Аутор и одговорни пројектант  

2009. “Априлска награда града Београда“ за 2008. годину 
 конкурисао са пројектом 

Стамбено- пословни објекат у улици Пуковника Пурића у Београду-релизација 
Аутор и одговорни пројектант  
Пласман у ужи круг (2) 

2009. Награда “Новости“ за најуспешније архитектонско дело реализовано у 2008. години 
 конкурисао са пројектом 

Стамбено- пословни објекат у улици Пуковника Пурића у Београду-релизација 
Аутор и одговорни пројектант  
Пласман у ужи круг (9)    
Пројекат је излаган на изложби радова приспелих на конкурс у Галерији “ОЗОН“,  
6.-11.април 2008. 
Пројекат је објављен у каталогу изложбе изабраних радова (9)  приспелих на конкурс 

2008. Награда “Ранко Радовић“ (конкуренција изведених објеката) 
 конкурисао са пројектом 

Стамбено- пословни објекат “КДС“ у Краљеву-релизација 
Аутор и одговорни пројектант МВ 
Пројекат је излаган на изложби радова приспелих на конкурс у Галерији Коларчеве 
задужбине Децембар 2008.Пројекат је објављен у каталогу радова приспелих на конкурс 
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6. ОЦЕНА КОМИСИЈЕ О ПЕДАГОШКОМ РАДУ КАНДИДАТА И РЕЗУЛТАТИМА НУЧНО-
ИСТРАЖИВАЧКОГ, СТРУЧНОГ, ОДНОСНО УМЕТНИЧКОГ РАДА КАНДИДАТA 

 
6.1. ПЕДАГОШКИ РАД КАНДИДАТА 

 
Сагледавајући укупни период бављења архитектонском праксом, научним и педагошким 

радом, а са посебним освртом на период после избора у звање ванредног професора, комисија 
сматра да је кандидат ванредни професор мр Милан Вујовић остварио значајне резултате у 
стручно-уметничком, научном и педагошком раду и истиче следеће:  

У периоду од избора у звање ванредног професора 2011. године, кандидат је био 
ангажован у настави као руководилац предмета, руководилац студија или предавач на 
предметима Департмана за архитектуру. Кандидат учествује у припреми и руководи 
реализацијом наставних програма, семестралних и испитних задатака, пратећих упутстава, 
курикулума и ридера на већем броју предмета Департмана за архитектуру. Као предавач 
одржао је велики број предавања у оквиру различитих курсева, на Основним и Дипломским 
(Мастер) академским студијама на Архитектонском факултету у Београду.  

Циљ наставе на наведеним предметима је стицање специфичних знања која су везана 
за област архитектонског пројектовања, као стваралачког чина, и упознавања са фазама рада 
на архитектонском пројекту. Задатак наставника на овој групи предмета је оспособљавање 
студената да овладају основним методолошким оквирима на које се ослања пројектантски 
процес и правилно употребе и артикулишу сопствену креативну енергију у поступку 
пројектовања.  

Извођење наставе на пројектантским предметима захтева од наставника специфичну 
посвећеност и суптилност у педагошком приступу раду са студентима, која се исказује кроз 
непосредан, појединачни контакт са сваким студентом као искључиви начин преношења знања, 
и аргументовани  дијалог у процесу учења.  

У том смислу, у настави, кандидат исказује изузетну способност да своје знање и 
искуство пренесе студентима. Личним ангажовањем, темељном припремом наставних јединица 
и одговорношћу према настави и студентима, кандидат значајно унапређује из године у годину 
свој методолошки и педагошки приступ.  

У раду са студентима кандидат је стекао значајно искуство и ауторитет. Студенти су га 
препознали као наставника од поверења са којим желе да раде и сарађују. Однос кандидата 
према раду са студентима карактерише отвореност ка дијалогу и комуникативност, студиозност 
у приступу наставној материји и одговоран однос према раду у студију, где кроз отворени 
дијалог усмерава студенте да кроз критички осврт преиспитују заснованост својих ставова у 
свим нивоима пројекта, од концепта до детаља реализације. 

Посебан значај и ослонац раду у настави, кандидату пружа искуство које је стекао у 
вишегодишњем раду у пракси на комплексним пројектима и њиховој реализацији, што 
омогућава мултидисциплинаран приступ настави, значајан за формирање комплетног става 
студената према настави и струци. 

Комисија сматра да кандидат, ванредни професор Милан Вујовић, кроз припрему и 
реализацију наставних програма, које транспонује у конкретне пројектантске задатке, у садржају 
постављених тема и кроз методологију извођење наставе, постиже вишеструке резултате у ужој 
научној, односно уметничкој области Архитектонско пројектовање и савремена архитектура, за 
коју се бира. 

Комисија истиче да је у периоду до избора у звање ванредног професора, кандидат био 
ангажован у већем броју факултетских комисија, форума и радних тела на Архитектонскм 
факултету, и то: члан Комисије за припрему и спровођење пријемног испита, члан Комисије за 
верификације и нострификације, члан Комисије за студентска питања, Руководилац већа друге 
године основних студија, члан Комисије за акредитацију, члан у већем броју Комисија за 
припрему и писање реферата код избора у наставничка и сарадничка звања..... На тај начин, 
кандидат је показао спремност да се посвећено и активно бави проблематиком факултетског 
живота и у домену организације и реализације статутарних задатака ван свакодневних, 
редовних, наставних активности, што комисија истиче као посебан квалитет. 

Од избора у звање ванредног професора кандидат је члан Савета Архитектонског 
факултета у два мандата као изабрани заменик Председника савета. Комисија посебно истиче 
активну улогу професора Вујовића у акредитационим процесима и активностима која су везана 
за подизање укупног квалитета и препознатљивости наставе Архитектонског факултета. 
  Од посебне вредности су значајни резултати кандидата у менторском раду на 
дипломским испитима. Знање и вештину којом влада, кандидат на најбољи начин преноси на  
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студенте, о чему сведочи и менторство на преко 100 дипломских радова по старом и новом 
наставном плану као и чланство  у већем броју Комисија за одбрану и оцену дипломских 
радова.  
  Од 2013. године кандидат је ангажован као гостујући професор на Универзитету Доња 
Горица (УДГ) у Подгорици, Република Црна Гора, на Политехнци, где држи предавања на 
постдипломским студијама, смер: Архитектура и пројектовање, и на 1 години Мастер студија, 
предмет: Јавни објекти. Такође је ангажован као ментор на Магистарским радовима и као члан 
комисија за одбрану дипломских радова (преко 20 дипломских радова) 
 
6.2. СТРУЧНО УМЕТНИЧКИ РАД КАНДИДАТА 
 

6.2.1. РЕАЛИЗАЦИЈЕ (реализовани објекти) 
У периоду до избора у звање ванредног професора кандидат је аутор пет (5) 

реализованих архитектонских објеката (укупно 23). Од тога, четири објекта су реализована у 
земљи (Београд) док се један објекат налази у Источном новом Сарајеву, РС, БиХ. Комисија, у 
свом извештају посебно издваја следећа три реализована објекта: 

 
 6.2.1.1. Стамбено пословни објекат на ГП-3 у блоку 11а (Вујовић) у Новом Београду је 
2014. године награђен Априлском наградом града Београда за архитектуру и урбанизам као 
најбоље реализовано архитектонско дело на територији града Београда у 2013. години. Исти 
објекат је изабран у националној селекцији као један од представника Републике Србије и 
кандидат за Европску награду за архитектуру Мис ван дер Рое, 2015. године (European Union 
Prize for Contemporary Architecture – Mies van der Rohe Award), која се традиционално додељује 
сваке друге године.  

 
"Перманентно успостављајући дијалог са просторним, историјским и социолошким контекстом у 
коме делује, Вујовић успева да архитектуру не посматра по сваку цену кроз призму тренутних 
помодних струјања, већ кроз живо поље истраживања и комуникације. То је пре свега 
архитектура континуитета која се препоручује својом креативношћу уз одмереност и 
уздржаност. Објекат у Блоку 11а, на парцели ГП-3 у Новом Београду представља достојан 
пример овако дефинисаних ставова у архитектури. Објекат је део ширег урбаног потеза у Блоку 
11а, који је позициониран на раскршћу две геометријске матрице Новог Београда. У условима 
комплексних просторних односа и окружења у коме се издвајају значајни објекти српске 
архитектуре, аутор остварује запажен резултат који се препознаје од нивоа урбанистичког 
плана, преко функционалних шема, па до архитектонског детаља и материјализације. Укупна 
форма објекта, премда у целини и детаљима суздржана и једноставна (што приличи стамбеним 
објектима) у суштини сложена је и складно волуменски артикулисана и то тако да су једнако 
вредни њени репрезентативни и утилитарни елементи. Композиција волумена третирана је као 
реминисценција на класичну архитектуру на којој се издвајају три зоне: база, тело и кров, она 
такође, одступањем од строго ортогоналне потке уноси својство динамичности коју прати вешта 
и одмерена диференцијација у материјалима.  Резултат је њена различитост у перцепцији код 
кретања посматрача, а свеукупни утисак даје снажан карактер објекта, што је веома ретко у 
станоградњи посебно у новобеоградским блоковима."  
 

извод из образложења жирија за доделу Априлске награде града Београда за 2013. г. 
 

 6.2.1.2. Дечији вртић “Чичак“, (Вујовић, Лучић) Источно Ново Сарајево, РС, БиХ, из 2016. 

год. налази се у самом центру Источног новог Сарајева, града који се убрзано урбанистички 
формира и развија. У таквом контексту аутори пројектују објекат друштвеног стандарда, дечији 
вртић са јаслама, капацитета 80 корисника и површине око 750 м2. Ова архитектонска 
минијатура успоставља просторни дијалог са тргом Гаврила Принципа (као централним местом 
окупљања и социјалне комуникације) и стамбено-пословним блоковима који се налазе у 
непосредном окружењу. Сведеним и јасно компонованим волуменима, добром оријентацијом и 
једноставном материјализацијом уз децентну примену полихромије (кроз акцентовање 
појединих детаља и волумена) постигнута је складна, ауторски јасна и конкретна архитектонска 
артикулација. Програмска и просторна сведеност овог пројекта, као и скроман и унапред 
дефинисан буџет, захтевали су од аутора рационалност и промишљеност у сваком од аспеката 
пројекта. У таквим условима, постигнут је веома висок ниво јединства свих елемената 
архитектуре а простор је обогаћен једним сведеним и једноставним, скромним изражајним и 
финансијским средствима реализованим, али вредним архитектонским делом. 
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 6.2.1.3. Стамбено пословни комплекс “Зеланд“, (Вујовић, Милетић)  у ул. Незнаног 
Јунака у Београду, из 2012. год. представља реализацију разрађеног првонаграђеног конкурсног 
решења са позивног конкурса из 2005 године. У простору који је резиденцијалног карактера и 
претежно изграђен стамбеним објектима високе категорије, аутори пројектују стамбени 
комплекс који се састоји из три објекта (урбане виле) са становима сложене структуре и веома 
великих квадратура. Програмски и просторно посматрано ради се о једној, у тренутку 
пројектовања, на домаћој сцени недовољно испитаној типологији стамбених објеката. 
Истражујући и кроз пројекат развијајући архитектонске и урбанистичке теме и различите 
аспекте архитектуре аутори долазе до веома оригиналних и убедљивих решења. Користећи 
транспоноване и осавремењене елементе београдске Модерне успевају да реализују амбијент 
који карактеришу принципијелност и структурална кохерентност у ликовном изразу као и 
уздржаност и доследност у третману волумена и архитектонске форме. Тиме се објектима и 
читавом комплексу дају типолошки атрибути градских-урбаних вила и правилно разрешавају 
пројектантске дилеме о корелацији програмског и естетског аспекта архитектуре. Објекти су, то 
треба посебно истаћи, тако конципирани и позиционирани да поштују логику градње у 
непосредном окружење (ивична градња са предбаштама) а такође и тако да се у потпуности 
штити постојећи фонд високог зеленила (потпуно очување свих стабала која су затечена на 
локацији) Овакав, комплексан и слојевит пројектни задатак решен је уз примену јасних, 
конкретних и доследних пројектантских поступака и алата, што сведочи о зрелости, 
одговорности и знању аутора да се суочи са најсложенијим задацима које струка поставља и да 
их решава на савремен и доследан начин.   
 

У истом периоду (од избора у звање ванредног професора) кандидат је аутор, коаутор, 
одговорни пројектант или пројектант већег броја архитектонско-урбанистичких пројеката, у 
фазама пројектовања од идејног решења, идејног и главног пројекта до извођачких пројеката и 
пројектантског надзора. Наведена стручно-уметничка остварења Kомисија истиче као посебан 
резултат у ужој научној, односно уметничкој област "Архитектонско пројектовање и савремена 
архитектура" за коју се кандидат бира. 

 
6.2.1. КОНКРУСИ 
У току своје професионалне каријере кандидат учествује на конкурсима из области 

архитектуре и урбанизма (јавним и позивним) у националној и међународној конкуренцији 
(укупно четрдесет и два (42) учешћа). Постигнути резултати на најбољи начин говоре о 
квалитету предложених решења. У периоду од избора у звање ванредног професора кандидат 
је учествовао на осам (8) архитектонско-урбанистичких конкурса, од тога на шест (6) јавних-
међународних, једном (1) међународном позивном, и једном (1) националном позивном. Meђу 
конкурсним пројектима кандидата комисија посебно издваја: 
 
 6.2.1.1. Childrens Мuseum, Louisville, Kentacky, USA, (Андрејевић, Вујовић, Пантовић, 
Ђурић, Павић) међународни архитектонско-урбанистички конкурс; Honourable mention (4. 
пласман) 
 

Конкурс за Дечији музеј је јавни анонимни међународни конкурс који је расписао 
Амерички институт архитеката (АIА) заједно са Грађевинским спецификационим институтом 
(GSI) у Луисвилу, Кентаки, САД. У конкуренцији од преко 200 пројеката из 20 земаља широм 
света пројекат је пласиран на 4. место и освојио је похвалу (Honourable mention). Концепт 
пројекта је заснован на мотиву кућице на дрвету као симбола дечије слободе, индивидуалности 
и одрастања. Кроз асоцијативно и симболичко тумачење појма „амерички сан“ из перспективе 
детета, пројекат вешто транспонује метафоричке и литерарне предлошке у архитектонски 
пројекат савремених просторних и технолошких особина. Пројекат сачињен из три сегмента која 
асоцирају на концепт грађења кућице на дрвету. То су: стабло, крошња и кућица. Сваки од ових 
сегмената има своју архитектонску причу, јединствени садржај, као и аутентичан визуелни 
идентитет који се постиже волуметријом и диференцираном материјализацијом.  

Други део пројекта је Градски парк који представља просторну екстензију Дечијег музеја. 
Парк је замишљен као урбана оаза која нуди мир и опуштеност посетиоцима и који се у 
просторном и функционалном смислу допуњава и надовезује на објекат музеја.  

У овом пројекту аутори су доследно и вешто успели да повежу и уједине пројектантски 
концепт са филозофским и апстрактним програмским инпутима и да остваре запажену 
архитектонску композицију што је препознао и жири овог међународног конкурса и, у веома 
оштрој конкуренцији, пројекат издвојио и наградио похвалом. 
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 6.2.1.2 Spartacus alive, Yaroslavl, Russia, (Вујовић) International architectural competition 
Official competition of the Yaroslavl International Architecture Biennale; међународни архитектонско- 
урбанистички конкурс; (shotrlisted among 13 of 45) 
 

У простору који је под заштитом UNESKO-а (град Јарослав, Русија) расписан је јавни не-
анонимни међународни архитектонско-урбанистички конкурс за објекат градске галерије-музеја 
у ужем контексту градског историјског језгра. Локалитет предвиђен за пројектовање је 
карактеристичан по својим тополошким и контекстуалним-морфолошким аутентичним 
особинама. Наиме, ради се о локацији која се налази у депресији у односу на околину и са које 
се сагледавају културно-историјски споменици у непосредном окружењу: градска библиотека, 
две средњевековне православне цркве, спомен обележје из Другог светског рата… 

У овом сложеном и слојевитом контексту аутор развија тему урбанистичке мимикрије, 
уклапајући нови објекат у просторни и метафизички контекст и третирајући микроамбијент као 
комплексну мрежу пешачких кретања која имају своја исходишта у пунктовима, урбаним 
тачкама које су афирмисане као позиције нових визура. На тај начин се локалитету даје нови 
просторни импулс а кроз пројектовани садржај отварају могућности за организацију различитик 
културних и изложбених активности, како у унутрашњости новопројектованог објекта, тако и на 
новом, градском тргу који је пројектом предвиђен. Овим конкурсним пројектом аутор је показао 
висок ниво пројектантског знања и вештине и понудио јасан и квалитетан одговор на једну 
изузетно комплексну архитектонску тему: пројектовање у зони заштите (локалитет који је под 
заштитом UNESKO-а) и још једном се представио у пуној пројектантској зрелости. 
 

6.2.2. ИЗЛОЖБЕ, ПУБЛИКАЦИЈЕ 
Учешће на смотрама (изложбама) архитектуре заступљено је кроз излагање на 

стручним националним и међународним изложбама. У периоду од избора у звање ванредног 
професора издваја се учешће кандидата на три (3) међународне и три (3) националне стручне 
изложбе.  

Публиковање и представљање пројеката у стручним монографијама, стручним 
публикацијама, каталозима као и у стручној и општој периодици у земљи и иностранству 
потврђују значај, квалитет и актуелност реализованих дела кандидата, (о чему се комисија 
изјаснила у поглављу 6.3. и 6.4. Извештаја).  
 
6.3. НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД 

 
У периоду од избора у звање ванредног професора (2011.г.), кандидат се, сходно 

одговорности коју ово звање носи, све више окрeће систематизацији и писаном излагању својих 
искустава и знања која је стицао вишегодишњим радом у струци и науци. У овом периоду 
кандидат учествује на више стручних и научних скупова на националном и међународном нивоу 
где остварује запажене резултате, публикује различите радове и текстове, од упутстава и 
предлога за унапређење наставних процеса на Архитектонском факултету (у контексту 
националних и међународних акредитационих процеса), до теоријских и научних радова које 
саопштава на конференцијама и научним и стручним скуповима. У свим овим иступањима 
кандидат ауторитативно и принципијелно разматра различите појмове и актуелне појаве у 
архитектури и тематизује их.  

Својим истраживачким радом у области Архитектонског пројектовања и савремене 
архитектуре кандидат даје снажан импулс архитектонској струци и покушава, и у томе најчешће 
успева, да одржи континуитет и висок квалитет архитектонске мисли у турбулентном времену у 
коме ствара.   

Кандидат је 2010 год. одбранио магистарску тезу на Архитектонском факултету у 
Београду под називом "Анализа токова кретања као генератора архитектонске композиције 
на примеру аеродромских путничких терминала" (ментор: проф. др Владимир Мако), и стекао 
звање Магистар наука, чиме је показао способност за бављење научним радом и проширио 
домен свог наставничког деловања. 

"Стил писања тезе је јасан и концизан, са употребом адекватне терминологије.  
Израђени рад под називом “Анализа токова кретања као генератора архитектонске 
композиције на примеру аеродромских путничких терминала“ представља оргиналан и 
самосталан научни рад. Овако конципирано истраживање представља допринос у сагледавању 
и аналитици архитектонске композиције одређене типолошке групе архитектонских објеката..."   

 
извод из рецензије проф. др Владан Ђокић 
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6.4. ПИСАНИ РАДОВИ 

 
6.4.1 Кандидат је аутор монографије МОНО, пројекти, скице и белешке 2011-2016,  

у издању Архитектонског факултета Универзитета у Београду 2016. 
  

 "Књига под насловом „ МОНО, пројекти, скице и белешке 2011.-2016. “ аутора Милана 
Вујовића, приказује у посебно развијеном следу његову активност као архитекте пројектанта у 
периоду између 2011 и 2016. године. Ауторов приступ да у приказу свога деловања представи 
не само пројекте и изведене објекте, већ и текстове који прате пројектантску активност, пружа 
целовиту слику везе која се ствара између речима и сликом приказане мисли о архитектури. 
Важност оваквог приступа се може сагледати, пре свега, кроз едукативну димензију књиге, као 
сведочанства посвећеног деловања аутора као учитеља архитектуре. 
 Одлука арх.Милана Вујовића да у књигу укључи и неке од својих теоријских разматрања 
изнетих како на конференцијама, тако и приказаних на другим местима, јасно упућује на идеју о 
спрези коју нужно чине филозофски обликовани ставови и професионална пракса, пратећи још 
у Ренесанси изнети став да Ars sine scientia nihil est."  

извод из рецензије: проф. др Владимир Мако 
 

 "Разноврсност приложене материје, која се креће од приказа реализованих 
архитектонских објеката, преко идејних и конкурсних пројеката па све до писаних радова који су 
објављивани на различитим научним и стручним скуповима, и у стручној литератури, говори о 
ширини и свеобухватности приступа који професор Вујовић негује у свом професионалном 
деловању.  
 Ритмично и у једноставном следу приказивања, аутор показује како изгледа 
професионални ангажман једног архитекте пројектанта и отвара многа актуелна питања која су 
у вези са архитектонском едукацијом и стваралаштвом у области архитектонског и 
урбанистичког пројектовања и теорије архитектуре." 

извод из рецензије: проф. арх. Миодраг Мирковић 
 
 "Већ у самом садржају приметно је широко поље деловања аутора приказано у овој 
књизи. Може се рећи да професор Вујовић у свом изразу баштини искуства модернизма, вешто 
их надограђујући савременим тенденцијама у архитектури. Професор Вујовић наставња линију 
размишљања професора Београдског Универзитета који су радили и стварали у периоду зрелог 
модернизма. Отуда, вероватно, способност да на „рутински“ начин решава проблеме структуре 
и склопа. Вештина организације простора посебно је видљива у пројектима и реализованим 
стамбеним објектима..."  
 "Спремност аутора да се суочи са темама и пројектима различитих обима и програма 
довела је до тога да пред нама имамо занимљиву и тематски разноврсну књигу која има 
посебну употребну вредност у процесу едукације студената архитектуре и младих архитеката. 
Вредност овог рукописа значајно је за наше поимање аритектуре. „МОНО Пројекти, скице и 
белешке 2011-2016. ", књига је која  доприноси развоју наше издавачке свакодневице у области 
архитектуре и урбанизма." 

извод из рецензије: в.проф. арх Дејан Милетић 
 

6.4.2 Кандидат је аутор монографије Архитектонска композиција аеродромског путничког 
терминала-форма "претпоставља" функцију, која је изашла из штампе у децембру 2010. 
године у Београду, Задужбина Андрејевић, библиотека: Посебна издања, Београд, за издавача 
Задужбина Андрејевић, библиотека: Посебна издања.  

"Монографија приказује и објашњава различите особине једне типолошке групе у 
архитектури. Основни предмет интересовања у књизи је архитектонска композиција, процес 
њеног настајања и резултати који следе из тог процеса. Као полигон за анализу архитектонске 
композиције и њених генеричких особина послужио је  аеродромски путнички терминал." 

 
 извод из уводне речи аутора 

 
6.4.3 За потребе извођења наставе на предмету Пројектовање 4 - саобраћајни објекти 
кандидат је објавио 2006. године приручник (скрипта) “Аеродром Београд, Путнички терминал 
са пратећим садржајима“.  
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Комисија истиче да је кандидат својим писаним радовима, активним учешћем на 
стручним и научним скуповима а посебно публикованим текстовима и објављеним стручним 
монографијама „Архитектонска композиција аеродромског путничког терминала - форма 
"претпоставља" функцију„ (2010.г.) и „МОНО, пројекти, скице и белешке 2011.-2016.“ (2016.г.) 
показао ширину свог професионалног и наставничког деловања у распону од архитектонског 
пројектовања, рада у пракси и решавања конкретних питања конципирања и реализације 
архитектонских објеката па до теоријско-филозофских радова који се, на промишљен и 
суптилан начин, баве расветљавањем теоријских и научних аспеката архитектуре. 

 
На тај начин, кандидат је показао да је архитектура мултидисциплинарна, слојевита и 

комплексна делатност која тражи ширину у поимању и деловању и својим примером охрабрио 
следбенике да се у свом раду не одричу ни једног од аспеката архитектонске професије, било 
да се ради о чистој теорији, науци и истраживању, или стручном деловању у пракси и јавном 
животу. 

 

7. ЗАКЉУЧАК И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ 

 
На основу увида у педагошки и стручно-уметнички рад кандидата, Комисија закључује 

да је ванредни професор мр Милан Вујовић својим радом и постигнутим резултатима у настави, 
струци и уметности стекао углед свестраног архитекте и успешног наставника и да је током свог 
вишегодишњег рада извршио утицај на стручну и уметничку компоненту дисциплине којом се 
бави и значајно допринео њеном развоју. Радна биографија и карактер дела кандидата упућује 
на потребу да се овакав рад сагледа као целина. Комисија констатује да област "Архитектонско 
пројектовање и савремена архитектура", за коју се кандидат бира, (на основу члана 122. 
Статута Архитектонског факултета), има двојни, научни и (стручно) уметнички карактер. 
Комисија је мишљења да опус ванредног професора мр Милана Вујовића садржи изразиту 
стручну и уметничку компоненту дисциплине, те да се рад кандидата може адекватно 
вредновати у складу са чланом 119. Статута Архитектонског факултета.  

 
Комисија у закључку издваја најзначајније референце кандидата, ванредног професора 

мр Милана Вујовића, остварене у периоду од избора у звање ванредног професора, које 
(поред приложених референци из целокупног опуса кандидата) потврђују испуњеност услова за 
његов избор у звање редовног професора, према члановима 118. и 119. Статута 
Архитектонског факултета Универзитета у Београду.  

 
7.1. У складу са чланом 6. Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету у 
Београду („Гласник Универзитета у Београду“ бр.183/15) као дела Статута Београдског 
универзитета који се односи на специфичност избора наставника на Архитектонском факултету 
у пољу уметности, радови објавњени у часописима са SCI, SSCI, AHCI се мењају следећим 
достигнућима: 
 
 7.1.1.  У приоду од избора у звање ванредног професора кандидат је аутор 5 (пет) 
  реализованих архитектонских објеката (од укупно 23. објекта које је кандидат 
  реализовао у току досадашње професионалне каријере, који су приказани на 
  релевантним изложбама и публиковани у стручној литератури), од којих,коми- 
  сија посебно издваја три: 
 

Дечији вртић “Чичак“, Источно Ново Сарајево, РС, БиХ, 2016. год. 
  Стамбено-пословни објекат у Блоку 11а у Новом Београду на ГП-3, 2013. год. 
  Стамбено пословни комплекс “Зеланд“ у ул. Незнаног Јунака Београд, 2012.год. 

 
 7.1.2.  Објављен рад (пројекат) у међународној стручној монографији:  
  Contemporary Green Architecture in China and Serbia; 2014. год. 
  Ekvator office building, Banja Luka, RS, BIH; 
  с.188-193; ИСБН 978-988-14123-4-8 
 

  7.1.3.  Девет објављених радова (пројеката) у међународним и домаћим стручним 
  публикацијама, међу којима се издвајају два приказа у угледним међународним 
  стручним часописима:  
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   А10 new European architecture, NOV/DEC 2011 No 42. p.58-60; 
  Ауторски текст: Balkan Bigness, Vesna Vučinić 
  Приказ пројекaта: Maxima center Residential & commercial complex, Block 11a, New 

 Belgrade; Two residential buildings, Baja Pivljanina 13 and 13a, Belgrade 
  ISSN 1573-3815 CPPAP 0310 U 88811 
 

   Wettbewerbe aktuell, 5/2014 ISSN-0177-9788 p.21 
  Приказ пројекта: Childrens museum, Louisville, Kentacky, USA, међународни  
  конкурс; ISSN-0177-9788 p. 21 

 
 7.1.4.  Објављени радови (пројекти) у стручним публикацијама и/или каталозима   
   различитих смотри и изложби архитектуре, међу којима се посебно издвајају: 
 
  Mies van der Rohe Award Catalogue 420.Shortlisted & Nominees and 5+1.Winners 
  & Finalists 2015 European Union Prize for Contemporary Architecture; каталог  
  међународне изложбе http://www.miesarch.com/work/1629; и 
 

Атлас ликовних уметника, примењених уметности и дизајнера Србије 
XXI век, С. Малдини, С. Л. Малдини; с. 240-241, ИСБН 978-86-904433-7-6, 
национална монографија   

 
 7.1.5.  Учешће на дванаест (12) стручних изложби и изложби конкурсних пројеката  
  (девет (9) међународних и три (3) националне) од којих се посебно издвајају: 
  
  35, 36, 37 Салон архитектуре, МПУ, Београд 
 
  Балкански архитектонски биенале БАБ 2015, (међународна изложба са 
  каталогом и конференција);  
  Зграда југословенске кинотеке, Београд, децембар 2015. Год. 
 
  Museum Hotel 21 C, Louisville downtown, Kentacky, USA, 2014, 

Изложба конкурсних пројеката међународног архитектонско-
урбанистичког  конкурса: Childrens Мuseum, Louisville, Kentacky, USA; и 
 

Yaroslavl Conference center, Yaroslavl, Russia, February 2014. 
  Organizers: 
   The Government of Yaroslavl Region 
   UNESCO World Heritage Committee, 
   ICOMOS (International Council on Monuments and Sites) 
   Yaroslavl State Technical University. 
  Изложба конкурсних пројеката међународног архитектонско-урб. конкурса: 
  Spartacus alive, Yaroslavl, Russia, International architectural competition  
  Official competition of the Yaroslavl International Architecture Biennale 
 
 7.1.6.  Учешће и постигнути резултати на међународним(7) и домаћим(1)   
  архитектонским конкурсима:  
  једна (1) прва награда,  
  један 4. пласман (honourable mention) и  
  два пласмана у ужи круг (short list) 
 
 7.1.7. Чланство у два жирија на међународним архитектонским конкурсима 
  Председавање жиријем на националном архитектонском конкурсу и  
  Председавање жиријем на смотри (селектираној међународној изложби)  
  архитектуре (38. Салон архитектуре) (поглавље 3.8. Извештаја) 
 
 7.1.8. Два идејна архитектонско-урбанистичка пројекта и три идејна решења, од 
  којих се посебно издвајају: 

Кампус за нове материјале, нано, биотехничке и биомедицинске 
науке, идејни  пројекат изградње и опремања зграде на локацији у блоку 
39 у Новом Београду; Предлагачи пројекта (Конзорцијум) 

http://www.miesarch.com/work/1629
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   1. Институт техничких наука САНУ 
   2. Институт за мултидисциплинарна истраживања 
   3. Нано центар Србија 
  Пројекат подржала: Српска академија наука и уметности САНУ 
  Пројекат урађен у сарадњи са Републичкoм дирекцијoм за грађ.земљиште;  
  Аутор: Милан  Вујовић; 2015. год. 
   
  Факултет безбедности Универзитета у Београду, идејни пројекат нове зграде,  
  у блоку 67а, пројектант: Архитектонски факултет Универзитета у Београду;  
  ауторски тим: Милан Вујовић, Будимир Судимац, Ксенија Пантовић, Ива Чукић, 

 Милутин Церовић; 2013. год. 
 
 7.1.9. Априлска награда града Београда за архитектуру и урбанизам за 2013, 

 годину; Награда за дело у националној селекцији; Стамбено-пословни објекат у 
 Блоку 11а у Новом Београду на ГП-3, 2013 

 
7.2.  Већи број научних радова и саопштења изнетих на међународним научним и 

стручним скуповима, најмање пет (поглавље 3.1. Извештаја): 
 
  Учешће на шест (6) (три међународна и три национална) научна/стручна скупа 
  (конференције) међу којима се посебно издваја ауторски рад под насловом:  
 
 7.2.1. Вујовић. М., Континуитет и надградња, блок 11а – студија случаја;  
  VI Конференција: Архитектура и урбанизам после Другог светског рата, заштита 
  као процес или модел, Завод за заштиту споменика културе града Београда, 
  публикован у зборнику радова; с. 70-82; ИСБН 978-86-89779-25-7 
 
7.3. Рад објављен у домаћој стручној публикацији (часопису) најмање један (1) 
 
 7.3.1. Вујовић. М., С мером у архитектури, ауторски текст објављен у стручној  

 публикацији 38. Салона архитектуре, 2016. ИСБН 978-86-7415-191-4 
 
7.4.  Публикован уџбеник, монографија или оригинално стручно остварење: 
 
 7.4.1.  Објављена монографија под насловом: 
  "МОНО, пројекти, скице и белешке 2011-2016",  
  Архитектонски факултет, Београд, 2016.год. ИСБН 978–86-7924-165-8 
 
7.5.  Остварени резултати у развоју научно-наставног подмлатка на факултету: 
 

7.5.1.  Богат и успешан педагошки рад на пољу архитектонске едукације и остварени 
 значајни резултати у развоју научно-наставног подмлатка на факултету. Члан је 
више комисија са припремом извештаја и реферата за изборе у асистентска и 
наставничка звања за ужу научну, односно уметничку област Архитектонско 
пројектовање и савремена архитектура на Архитектонском факултету 
Универзитета у Београду. 

 
7.5.2.  Остварени високи резултати у менторству (укупно преко 100) на дипломским 

радовима као и чланства у преко 50 комисија за одбране дипломских радова на 
Архитектонском факултету у Београду од избора у звање ванредног професора. 
Чланство у преко 20 комисија за одбрану дипломских радова на Политехници, 
УДГ, Подгорица, Црна Гора 

 
7.5.3.  Учешће у завршним радовима на специјалистичким и дипломским 

академским студијама. Као ментор ради са кандидатима на више магистарских 
и Мастер теза у области Типологије архитектонских објеката (фокусна област 
истраживања) на Архитектонском факултету у Београду и Политехници УДГ, у  
Подгорици, ЦГ. Као члан комисија учествује у раду на оцени и одбрани 
докторских дисертација на Архитектонском факултету у Београду (1). 
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 Увидом у све елементе укупних радних резултата в. проф. мр Милана Вујовића, а на 
основу Статута Архитектонског факултета, Статута Универзитета у Београду, општих услова 
предвиђених Законом о раду, и посебних услова предвиђених Законом о високом образовању, 
Комисија констатује да кандидат испуњава потребне формалне и суштинске услове за избор у 
звање редовног професора за ужу научну, односно уметничку област "Архитектонско 
пројектовање и савремена архитектура".  

 
 Комисија има задовољство да предложи Изборном већу Архитектонског факултета да 
прихвати овај извештај и упути предлог Сенату Универзитета да изабере ванредног професора 
мр Милана Вујовића у звање редовног професора за ужу научну, односно уметничку област 
"Архитектонско пројектовање и савремена архитектура", на Архитектонском факултету у 
Београду. 

 
У Београду, 11.08.2016. 

 
 
 
 
ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ 

 
 

____________________________________________ 
 
Миодраг Мирковић, дипл. инж. арх., 
редовни професор Архитектонског факултета 
Универзитета у Београду, 

 
 
____________________________________________ 
 
Зоран Лазовић, дипл. инж. арх.,  
редовни професор Архитектонског факултета 
Универзитета у Београду, 

 
 

____________________________________________ 
 
Василије Милуновић, дипл. инж. арх.,  
редовни професор Архитектонског факултета  

  Универзитета у Београду 
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РЕЗИМЕ 
 

СТРУЧНИ, УМЕТНИЧКИ И НАУЧНИ РАД 

 
НАУЧНИ И СТРУЧНИ СКУПОВИ 
Укупно 7 

 
 Од избора у звање ванредног професора 
 Три (3) међународна стручна (научна) скупа 
 Три (3) национална стручна (научна) скупа 
 
 До избора у звање ванредног професора 
 Један (1) међународни стручни скуп 
 

ПИСАНА ДЕЛА 
Укупно 6 
 
 Од избора у звање ванредног професора 
 Три(3) писана дела (монографија,правилник, ауторски текст) 
  
 До избора у звање ванредног професора 
 Три(3) писана дела (монографија,каталог, скрипта) 
 
РАДОВИ ОБЈАВЉЕНИ У СТРУЧНИМ МОНОГРАФИЈАМА 
Укупно 2 

 
 Од избора у звање ванредног професора 
 Један (1) рад објављен у међународној стручној монографији са рецензијама 
 
 До избора у звање ванредног професора 
 Један (1) рад објављен у међународној стручној монографији са рецензијама 
 

РАДОВИ ОБЈАВЉЕНИ У СТРУЧНИМ ПУБЛИКАЦИЈАМА  
Укупно 17 
 
 Од избора у звање ванредног професора 
 Један (1)  рад објављен у међународној стручној публикацији 

 Четири (4) рада објављена у домаћим стручним публикацијама 
 

 До избора у звање ванредног професора  
 Један (1)  рад објављен у међународној стручној публикацији 

 Једанаест (11) радова објављених у домаћим стручним публикацијама 
 

РАДОВИ ОБЈАВЉЕНИ У СТРУЧНИМ КАТАЛОЗИМА 
Укупно 18 
 
 Од избора у звање ванредног професора 
 Један (1)  рад објављен у домаћим стручним каталозима 
 Један (1)  рад објављен у међународним стручним каталозима 

 
 До избора у звање ванредног професора 

 Једанаест(11)  радова објављених у домаћим стручним каталозима 
 Пет (5) радова објављених у међународним стручним каталозима 

 
РАДОВИ ПРИКАЗАНИ У СТРУЧНОЈ  ПЕРИОДИЦИ 
Укупно 13 

  
 Од избора у звање ванредног професора 

Два (2) рада објављена у међународној стручној периодици 
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 До избора у звање ванредног професора 
 Једанаест (11) радова објављених у домаћој стручној периодици 
 
РАДОВИ ПРИКАЗАНИ У ОПШТОЈ ПЕРИОДИЦИ 
Издвојено 4 

 
Већи број (преко 30) навода, осврта и приказа различитих радова у општој периодици, 
штампаним, електронским медијима и на интернету 
  

СТРУЧНЕ РЕЦЕНЗИЈЕ 
Укупно 3 

 
 Од избора у звање ванредног професора 
 Три (3) објављене стручне рецензије 
 
РЕАЛИЗОВАНИ ОБЈЕКТИ 
Укупно 23 
 
 Од избора у звање ванредног професора 
 Пет (5) реализованих објеката стамбене, стамбено-пословне и јавне намене 
 
 До избора у звање ванредног професора 
 Осамнаест (18) реализованих објеката стамбене, стамбено-пословне и јавне намене 
 
ОБЈЕКТИ У ФАЗИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
Укупно 1 

 
 Од избора у звање ванредног професора  
 Један (1) објекат стамбено-пословне намене који се тренутно налази у фази 
 реализације 
   
АРХИТЕКТОНСКО УРБАНИСТ. ПРОЈЕКТИ–ИДЕЈНИ/ГЛАВНИ–ИДЕЈНА РЕШЕЊА 
УКУПНО 57 
 
 ГЛАВНИ АРХИТЕКТОНСКИ ПРОЈЕКТИ 
 УКУПНО 32 
 До избора у звање ванредног професора 
 
 1997.- 2011. Аутор, коаутор, одговорни пројектант или пројектант реализованих објеката 
 у фазама пројектовања од идејног решења, идејног и главног пројекта до извођачких 
 пројеката и пројектантског надзора (18 објеката наведених у тачки 3.4 извештаја) и: 
 
 Четири (4) главна архитектонско-урбанистичка пројекта у земљи 
 Пет (5) главних архитектонско-урбанистичка пројекта у иностранству  
 
 Од избора у звање ванредног професора 
 
 2011.- 2016. Аутор, коаутор, одговорни пројектант или пројектант реализованих објеката 
 у фазама пројектовања од идејног решења, идејног и главног пројекта до извођачких 
 пројеката и пројектантског надзора (5 објеката наведених у тачки 3.4 извештаја) 
 

 ИДЕЈНИ АРХИТЕКТОНСКИ ПРОЈЕКТИ  
УКУПНО 9 - избор (поред реализованих пројеката) 
 

 Од избора у звање ванредног професора 
 Два (2) идејна архитектонско-урбанистичка пројекта у земљи  
 
 До избора у звање ванредног професора 
 Четири (4) идејна архитектонско-урбанистичка пројекта у земљи 
 Четири (4) идејна архитектонско-урбанистичка пројекта у иностранству 
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 ИДЕЈНА АРХИТЕКТОНСКО- УРБАНИСТИЧКА  РЕШЕЊА  
УКУПНО 17 избор (поред реализованих пројеката) 
   

 Од избора у звање ванредног професора 
 Једно (1) идејно архитектонско-урбанистичко решење у земљи 
 Два (2) идејна архитектонско-урбанистичка решења у иностранству  
 
 До избора у звање ванредног професора  
 Пет (5) идејних архитектонско-урбанистичких решења у земљи 
 Девет (9) идејних архитектонско-урбанистичких решења у иностранству 
 
 
РАДОВИ НА АРХИТЕКТОНСКИМ И АРХ.УРБАНИСТИЧКИМ КОНКУРСИМА 
УКУПНО 42 (награђених и пласираних 20) 

 
 Од избора у звање ванредног професора 

укупно осам (8) учешћа на конкурсима 
 

 Седам (7) међународних архитектонско-урбанистичких конкурса (јавни анонимни 
 конкурси у организацији струковних удружења и/или инвеститора)  
 у међународној конкуренцији  
  

Један (1) архитектонско-урбанистички конкурс  
(јавни анонимни конкурси у организацији струковних удружења)  
у националној конкуренцији 
 

 До избора у звање ванредног професора 
укупно тридесет шест (34) учешћа на конкурсима 
 

 Дванаест (12) међународних архитектонско-урбанистичких конкурса (јавни анонимни 
 конкурси у организацији струковних удружења и/или инвеститора)  
 у међународној конкуренцији  
  

Двадесет (22) архитектонско-урбанистичка конкурса  
(јавни анонимни конкурси у организацији струковних удружења)  
у националној конкуренцији 

  
осам (8)  првих награда,  
два (2)  првопласирана пројекта,  
четири (4)  друге награде,  
три (3)   откупа, 
једна (1)  похвала (honourable menion) 
два (2)  пласмана (short list) 

 
СТРУЧНЕ ИЗЛОЖБЕ 
УКУПНО 20 
 
 Од избора у звање ванредног професора 
 Три (3) међународне изложбе са каталогом и рецензијама 

 Три (3) националне изложбе са каталогом и рецензијама  
 
 До избора у звање ванредног професора 

 Четири (4) међународне изложбе са каталогом и рецензијама 
 Десет (10) националних изложби са каталогом и рецензијама 
 
ИЗЛОЖБЕ КОНКУРСНИХ ПРОЈЕКАТА 
укупно 30 

 
 Од избора у звање ванредног професора  
 Седам (7) изложби конкурсних пројеката у међународној конкуренцији 



37 
 

 Једна (1) изложби конкурсних пројеката у националној конкуренцији 
  
 До избора у звање ванредног професора 
 Пет (5) изложби конкурсних пројеката у међународној конкуренцији 
 Осамнаест (18) изложби конкурсних пројеката у националној конкуренцији 
  

СТРУЧНА ПРИЗНАЊА 
укупно 3 

 
 Од избора у звање ванредног професора 
 2013.  Априлска награда Града Београда за архитектуру и урбанизам, Стамбено- 
  пословни објекат на ГП3, Блок 11а, Нови Београд 

 
 До избора у звање ванредног професора 

1998. Признање Салона архитектуре за најбољи пројекат у 1997.години,  
 Пословни центар Екватор у Бања Луци  
 

 1997.  Универзитетска награда за најбољи дипломски рад одбрањен 
   на Архитектонском факултету у Београду из фонда Сестре Булајић 

 
УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСИМА ЗА ДОДЕЛУ СТРУЧНИХ ПРИЗНАЊА 
укупно 11 

 
 Од избора у звање ванредног професора 
 Два (2) учешћа на конкурсима за доделу стручних признања 
 
 До избора у звање ванредног професора 
 Седам (7) учешћа на конкурсима за доделу стручних признања 
 Два (2) пласмана у ужи круг избора 

 
 

 
У Београду, 11.08.2016. 

 


