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УНИВЕРЗИТЕТ	У	БЕОГРАДУ	

АРХИТЕКТОНСКИ	ФАКУЛТЕТ		

Булевар	Краља	Александра	73/II	

Б	е	о	г	р	а	д	

	

	

	

	

ИЗБОРНОМ	ВЕЋУ	Архитектонског	факултета	у	Београду	

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

На	основу	одлуке	Декана	Архитектонског	факултета	бр.	02-11/1-8	од	30.	05.	2016.	године,	покренут	
је	поступак	и	расписан	конкурс	за	избор	два	сарадника	у	звање	асистента	за	ужу	научну,	односно	
уметничку	 област:	 „Урбанизам	 и	 просторно	 планирање“,	 на	 Департману	 за	 урбанизам	
Архитектонског	факултета	у	Београду,	на	одређено	време,	за	временски	период	од	3	(три)	године.	

Конкурс	је	објављен	у	недељним	новинама	Националне	службе	за	запошљавање	„ПОСЛОВИ“	дана	
08.	 јуна	 2016.	 године,	 а	 на	 основу	 општих	 и	 посебних	 услова	 предвиђених	 чланом	 72.	 Закона	 о	
високом	 образовању	 („Сл.	 гласник	 Р	 Србије”,	 бр.	 76/05,	 100/07	 -	 аутентично	 тумачење,	 97/08,	
44/10,	 93/12,	 89/13,	 99/14,	 45/15	 -	 аутентично	 тумачење	 и	 68/15),	 Статутом	 Универзитета	 у	
Београду	 („Гласник	УБ“,	 бр.	 186/15	 -	 пречишћен	 текст),	 Статутом	Факултета	 („Сл.	Билтен	АФ”,	бр.	
105/15	 -	 пречишћен	 текст)	 и	 Законом	 о	 раду	 („Сл.	 гласник	 РС”,	 бр.	 24/05,	 61/05,	 54/09,	 32/13	 и	
75/14).		

Одлуком	Изборног	већа	Факултета	01-637/2-4	од	13.јуна	2016.	 године,	образована	 је	Комисија	за	
припрему	извештаја	за	избор	кандидата	(у	даљем	тексту:	Комисија),	у	саставу:	

	

• др	Јелена	Живковић,	председник,	

ванредни	професор	Архитектонског	факултету	у	Београду	

• др	Милица	Милојевић,	члан,	

доцент	Архитектонског	факултета	у	Београду	и	

• др	Велимир	Шећеров,	члан,	

ванредни	професор	Географског	факултету	у	Београду	

	
	

	
	



	

2	

	

Увидом	у	конкурсни	материјал	примљен	од	Опште	службе	Архитектонског	факултета	(допис	бр.	02-
743/1	 од	 30.јуна	 2016.	 године),	 Комисија	 је	 утврдила	 да	 су	 на	 конкурс,	 благовремено,	 приспеле	
пријаве	следећих	кандидата:	

1. Јована	Бугарски,	маст.инж.арх.	
	 /бр.	пријаве	02-674/1	од	16.	јун	2016.	године/,	
2. Душко	Ђукић,	дипл.просторни	планер			
	 /бр.	пријаве	02-672/1	од	16.	јун	2016.	године/,	
3. Бранислав	Антонић,	дипл.инж.арх.		
	 /бр.	пријаве	02-709/1	од	22.	јун	2016.	године	/,	
4. Младен	Пешић,	маст.инж.арх.	
	 /бр.	пријаве	02-710/1	од	22.	јун	2016.	године	/,	
5. Драган	Недић,	маст.просторни	планер			
	 /бр.	пријаве	02-711/1	од	23.	јун	2016.	године	/,	
6. Марија	Мартиновић,	дипл.инж.арх.	
	 /бр.	пријаве	02-713/1	од	23.	јун	2016.	године	/,	
7. Филип	Петровић,	маст.инж.арх.		

/бр.	пријаве	02-715/1	од	23.	јун	2016.	године).	

На	 основу	 изнесеног,	 Комисија	 је	 у	 даљем	 раду	 разматрала	 седам	 (7)	 благовремено	 поднетих	
пријава	кандидата	на	расписани	конкурс	које	све	испуњавају	опште	услове	расписа	конкурса.	

Према	одредбама	Статута	Архитектонског	факултета	у	Београду	Извештај	Комисије	садржи:	
• Биографске	и	библиографске	податке	о	кандидатима;	
• Мишљење	о	испуњености	услова	за	избор	кандидата	у	сарадничко	звање;	
• Услове	из	Закона	о	високом	образовању;	
• Ближе	услове	утврђене	општим	актом	Универзитета	у	Београду	и	Факултета	и	
• Предлог	Комисије.	

Осим	постојећих	општих	услова	за	избор	сарадника	утврђених	Законом	о	високом	образовању	и	
Статутом	Архитектонског	Факултета:		

• просечна	оцена	основних	и	мастер	академских	студија	(најмање	8);	
• просечна	оцена	предмета	из	уже	научне	и	уметничке	области	за	коју	се	кандидат	бира	(не	

може	бити	нижа	од	8,5);	
• време	трајања	студија;	
• научни	и	стручни	радови	;	
• мотивисаност	за	рад	у	настави;	
• познавање	светских	језика;	
• као	и	други	критеријуми	које	одреди	Комисија	за	писање	реферата	за	избор,	

Комисија	 је	утврдила	и	друге	критеријуме	у	складу	са	Статутом	Архитектонског	Факултета	у	циљу	
процене	укупног	потенцијала	кандидата	у	односу	на	карактеристике	радног	места	за	које	кандидат	
конкурише	 (асистент	 на	 Департману	 за	 урбанизам)	 и	 карактер	 наставе	 урбанизма	 у	 актуелном	
моделу	образовања	на	Архитектонском	факултету,	а	посебно:	

• учешће	и	рад	у	настави	на	програмима	из	области	урбанизма	и	просторног	планирања;	
• учешће	у	догађањима	значајним	за	област	урбанизма	(конкурси,	изложбе,	радионице,	 ...)	и	

промовисање	Архитектонског	факултета,	као	и		
• интервју:	 усмени	 разговор	 Комисије	 са	 кандидатима	 у	 циљу	 утврђивања	 нивоа	

мотивисаности,	стручности	и	компетенција	за	радно	место	асистента	из	области	урбанизма	и	
просторног	планирања,	као	и	поседовања	комуникацијских	вештина	и	ентузијазма	важних	за	
афирмацију	наставе	из	области	урбанизма	на	основним	и	мастер	студијама	Архитектонског	
факултета	и	међудепартманску	сарадњу.	

Интервју:	усмени	разговор	Комисије	са	свим	позваним	кандидатима	одржан	 је	12.	 јула	2016.	 г.	 у	
9.00	ч.	у	просторијама	Деканата	Архитектонског	факултета.	
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Комисија	након	анализе	поднетих	пријава	кандидата	подноси:	

ИЗВЕШТАЈ	КОМИСИЈЕ		
	

БИОГРАФСКИ	И	БИБЛИОГРАФСКИ	ПОДАЦИ	О	КАНДИДАТИМА		

1.	ЈОВАНА	БУГАРСКИ	маст.инж.арх.	

Основни	биографски	подаци	
Датум	рођења:	 8.10.1990.		

Стручна	биографија,	дипломе	и	звања	

А)	Образовање	

▪ 2015	–	до	данас.	Докторске	академске	студије	-	Универзитет	у	Београду,	Архитектонски	факултет	
▪ 2012-2014.	 Мастер	 академске	 студије	 –	 Архитектура	 -	 Универзитет	 у	 Београду,	 Архитектонски	

факултет–	(просечна	оцена	током	студија:	9.91).	Звање:	Мастер	инжењер	архитектуре	
▪ 2009	 -	 2012.	 Основне	 академске	 студије	 -	 Универзитет	 у	 Београду,	 Архитектонски	 факултет–	

(просечна	оцена	током	студија:	9.72.	Звање:	Инжењер	Архитектуре		
▪ Природно-математички	смер,	Гимназија	у	Обреновцу	
Оцене	предмета	из	уже	научне	и	уметничке	области	за	коју	се	кандидат	бира:	9.75		

Б)	Професионално	радно	искуство	

▪ 2015	-данас.	Стручна	пракса	у	архитектонском	студиу	''PLAT.FORM.A'',	Београд		
▪ 2012.	 Стручна	 пракса	 на	 Регионалном	 Институту	 за	 архитектуру	 и	 урбанизам,	 на	 Факултету	 за	

архитектуру,	урбанизам	и	дизајн,	Универзитет	у	Сан	Хуану,	Аргентина;	Рад	на	пројекту	реконтрукције	
и	планирања	развоја	 	насеља	оштећеног	у	земљотресу	Пракса	реализована	у	оквиру	програма	The	
International	Association	for	the	Exchange	of	Students	for	Technical	Experience	(IAESTE)	(3	месеца)	

▪ 2012.	Стручна	пракса	у	Јавном	предузећу	за	изградњу,	у	Обреновцу 	

В)	Рад	у	настави	и	педагошко	искуство	

Од	 школске	 2011/12	 г.	 ради	 као	 студент-демонстратор	 и	 од	 2014/15	 као	 учесник	 у	 настави	 на	
Архитектонском	факултету	у	Београду	на	Департману	за	Урбанизам.	

Основне	академске	студије:	
▪ 2015/16.	Студио	пројекат	3	–	урбанизам	(	доц.	др	Ратка	Чолић)	
▪ 2011/12.	Урбане	функције	–	Јавне	службе	(доц.	мр	Урош	Радосављевић)	

Мастер	студије	–	Интегрални	урбанизам:	
▪ 2015/16.	и	2014/15.	Мастер	пројекат	(	в.	проф.	др	Марија	Маруна,	в.проф.	др	Ксенија	Лаловић,	доц.	

др	Данијела	Миловановић-Родић,	доц.	др	Ратка	Чолић)		

Г)	Професионално	усавршавање	–	учешће	на	семинарима	и	радионицама	

▪ 2016	 Радионица	за	студенте	докторских	студија	 „Пост-социјалистички	развој	 градова	у	Србији	–	
улога	 учешћа	 јавности	 и	 вредновања	 планова	 и	 пројеката“,	 организована	 од	 стране	 	 Института	 за	
архитектуру	и	урбанизам	Србије,	при	пројекту	„SCOPES:	Support	 to	Process	of	urban	Development	 in	
Serbia	(SPUDS)“		

▪ 2014	 Семинар	„Јачање	националних	капацитета	за	одрживо	становање“,	организован	од		стране	
Министарства	 грађевинарства,	 саобраћаја	 и	 инфраструктуре,	 Економске	 комисијe	 за	 Европу	
Уједињених	нација	(UNECE)	и	Програма	за	људска	насеља	Уједињених	нација	(UN-Habitat)	

▪ 2014	 Радионица	 „Представљање	 Петог	 извештаја	Међувладиног	 панела	 за	 климатске	 промене	
(Intergovernmental	 panel	 on	 climate	 change	 -	 IPCC)“,	 организована	 од	 стране	 Центра	 за	 промоцију	
науке	(CPN),	Један	степен	Србија	и	Центра	за	екологију	и	одрживи	развој	(CEKOR)	
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▪ 2014	 Студентска	радионица	на	тему	израде	идејног	решења	''Coca-Cola	еко	парка’’	у	Обреновцу,	
организована	на	Архитектонском	факултету	Универзитета	у	Београду,	у	сарадњи	са	компанијом	Coca	
Cola	 Hellenic,	 Светским	 фондом	 за	 природу	 (World	 Wildlife	 Fund	 -	 WWF)	 и	 Градском	 општином	
Обреновац.		Руководилац	радионице	:	доц.	мр	Будимир	Судимац	

▪ 2013	 Студијско	путовање	у	Херцег	Нови,	у	оквиру	Курса	М6А.1.	–	Студио	–	''1000	степеница	-Нова	
јавна	вертикална	комуникација	и	универзални	центар	за	извођачке	и	излагачке	уметности'',	Херцег	
Нови,	 на	 Архитектонском	 факултету	 Универзитета	 у	 Београду.	 Обилазак	 јавних	 простора	 града	 и	
истраживање	потенцијала	за	имплементацију	новог	Центра	за	уметнички	перформанс.	Руководилац	
стручне	екскурзије	:	проф.	арх.	Владимир	Лојаница	

▪ 2013	 Студијско	путовање	у	Копенхаген,	у	оквиру	Курса	М5А.1.	-Студио	–	''Поглед	са	21.спрата'',	на	
Архитектонском	факултету	Универзитета	у	Београду.	Обилазак	стамбених	насеља	и	јавних	простора	
града,	у	циљу	истраживања	нових	модела	становања.	Руководилац	стручне	екскурзије	:	арх.	Михајло	
Тимотијевић	

▪ 2011	 Међународна	 студентска	 радионица,	 реализована	 на	 Архитектонском	 факултету,	
Универзитета	 у	 Београду,	 у	 сарадњи	 са	Oxford	 School	 of	 Architecture,	 Oxford	 Brookes	 University,	 на	
тему	 ''Наслеђе	 конфликта	 у	 изграђеном	 окружењу.	 Стратегија	 за	 архитектуру	 у	 изградњи	 мира''.	
Руководилац	радионице	:	доц.	др	Урош	Радосављевић	

▪ 2011	 Студијско	 путовање	 у	 Амстердам,	 Ротердам	 и	 Берлин,	 обилазак	 тргова	 и	 јавних	 простора	
градова.	Руководилац	стручне	екскурзије	:	доц.	др	Урош	Радосављевић	

Д)	Вештине	и	познавање	компјутерских	програма	

§ AutoCAD,	Adobe	(Photoshop.	InDesign,	Premier),	Rhinoceros+Vray,	CorelDRAW(основе),	Microsft	Office	
(Word,	PowerPoint,	Excel)	

Ђ)	Познавање	светских	језика:		

§ енглески,	шпански	(средњи	ниво),	француски	(почетни	ниво),	немачки	(почетни	ниво)	

Е)	Остало	
Признања	и	награде		
▪ 2015	 3.	 награда	 Међународни	 позивни	 конкурс	 за	 идејно	 архитектонско-урбанистичко	 решење	

хотелског	 ресорта	 ''Лазарет'',	 у	 Херцег	Новом,	Црна	 Гора,	Аутори:	 С.	Марловић,	 Ј.Радосављевић,	 Ј.	
Бугарски,		

▪ 2015		Специјалнo	признање	23.	међународни	Салон	Урбанизма	у	Београду,	излагач	са	
радом	Радосављевић,	Ј.,Бугарски,	Ј.,	Ђорђевић,	А.,	Душмановић,	А.	(2015).	Процес	и	кораци	у	изради	
мастер	пројекта	„Отпорни	градови:	Управљање	ризиком	од	катастрофа“			

▪ 2015		Признање:	специјална	препорука	Савета	Салона	Архитектуре	за	Афирмативни	догађај	године	у	
архитектури.	 Изложба	 и	 презентација	 иницијативе	 ''Нови	 модели	 становања	 за	 угрожене	 у	
поплавама'',	у	оквиру	Пратећег	програма	37.	Међународног	салона	архитектуре,	у	Београду.		

▪ 2014		Специјално	признање	Излагање	иницијативе	''Нови	модели	становања	за	угрожене	у	
поплавама'',	у	оквиру	23.	Међународног	Салона	урбанизма,	у	Београду.	Члан	радне	групе	
Архитектонског	факултета,	студент	иницијатор	и	аутор	са	140	студената,	асистената	и	професора.		

▪ 2014	 Откуп	 и	 препорука	 за	 реализацију	 Међународни	 конкурс	 за	 идејно	 архитектонско	 решење	
јавне	пешачке	комуникације	–Панорамски	лифт,	Аутори	:	С.	Марловић,	Ј.Радосављевић,	Ј.	Бугарски		

▪ 2011	2.	награда	Студентски	конкурс	за	израду	идејног	решења	прозора	 ''Veka'',	 аутори	 :	М.Костић,	
А.Ђорђевић,	Ј.Радосављевић,	Ј.Бугарски		

▪ Добитник	награде	"Студент	генерације"	на	Архитектонском	факултету,	за	школску	2011/12.	годину,	
на	Универзитету	у	Београду		

▪ 2011/2012	 Добитник	 награде	 Фондације	 „Арх.	 Иванка	 Терзин“,	 	 за	 постигнути	 успех	 из	 области	
архитектуре	и	урбанизма	

▪ 2010/11,	2011/12,	2012/13,	2013/14.	Добитник	студентске	награде	за	најбоље	студенте	са	територије	
Градске	општине	Обреновац		

Стипендије	
▪ Добитник	студентске	стипендије	коју	додељује	Град	Београд		2010/11	
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НАУЧНИ	И	СТРУЧНИ	РАДОВИ	РЕЛЕВАНТНИ	ЗА	ОБЛАСТ	УРБАНИЗМА	

А)	Међународне	и	националне	конференције	и	објављени	радови	

▪ 2015	 Радосављевић,	 Ј.,	 Бугарски,	 Ј.,	 Ђорђевић,	 А.,	 Душмановић,	 А.	 (2015).	 Процес	 и	 кораци	 у	
изради	 мастер	 пројекта	 „Отпорни	 градови:	 Управљање	 ризиком	 од	 катастрофа“	 у	 Иновативни	
методолошки	 приступ	 изради	 мастер	 рада:	 Допринос	 едукацији	 профила	 урбанисте,	 уредници:	
Маруна,	М.,	Чолић,	Р..,	Београд,	2015.		ISBN	978-86-7924-152-8	

▪ 2015	 Ђорђевић,	 А.,	 Радосављевић,	 Ј,	 Зорић,	 А.,	 Душмановић,	 А.,	 Бугарски,	 Ј.	 (2015)	 –	 Student	
Initiative	''New	Housing	Models	for	People	Threatened	by	Floods'',		J.	Fokdal,	C.	Zehner,	RESILIENT	CITIES	–	
Urban	Disaster	 Risk	Management	 in	 Serbia,	 Technische	Universität	 Berlin	 (публикација	 у	 припреми	 за	
штампу)	

▪ 2015	 Чолић,	 Р.,	 Мачкић,	 И.,	 Бугарски,	 Ј.	 (2015)	 –	 Отпорност	 на	 промене	 у	 планирању	
инфраструктуре	–	пример	Обреновца,	проф.	др	Бранко	Васић,	40.	Научно	-	стручни	скуп	Одржавање	
машина	и	опреме	ОМО,	зборник	радова,	(стр.	364-373.),		Институт	за	истраживања	и	пројектовања	у	
привреди,	Београд.	ISBN	978-	86-	84231-	39-	2			

Б)	Међународне	и	националне	изложбе	

1)	професионалне	изложбе:	
§ 2015	 23.	међународни	Салон	Урбанизма	у	Београду,	излагач	са	радом	Радосављевић,	Ј.,Бугарски,	

Ј.,	Ђорђевић,	А.,	Душмановић,	А.	(2015).	Процес	и	кораци	у	изради	мастер	пројекта	„Отпорни	
градови:	Управљање	ризиком	од	катастрофа“	у	Иновативни	методолошки	приступ	изради	мастер	
рада:	Допринос	едукацији	профила	урбанисте,	уредници:	Маруна,	М.,	Чолић,	Р..,	Београд,	
2015.		Специјалнo	признање	

§ 2015	 Изложба	и	презентација	иницијативе	''Нови	модели	становања	за	угрожене	у	поплавама'',	у	
Дому	културе	и	спортова	у	Обреновцу,	22.мај–2.јун.	Изложба	реализована	у	сарадњи	са	ЈП	Дом	
културе	и	спортова	Обреновац.	Члан	радне	групе	Архитектонског	факултета,	студент	иницијатор	и	
аутор	са	140	студената,	асистената	и	професора.	

§ 2015	 Изложба	и	презентација	иницијативе	''Нови	модели	становања	за	угрожене	у	поплавама'',	у	
оквиру	 Пратећег	 програма	 37.	 Међународног	 салона	 архитектуре,	 у	 Београду.	 Члан	 радне	 групе	
Архитектонског	факултета,	студент	иницијатор	и	аутор	са	140	студената,	асистената	и	професора.	Рад	
публикован	 у	 каталогу	 37.	 Салона	 Архитектуре,	 ISBN	 978-86-7415-178-5.	 Признање:	 специјална	
препорука	Савета	Салона	Архитектуре	за	Афирмативни	догађај	године	у	архитектури.	

§ 2014	 Излагање	иницијативе	''Нови	модели	становања	за	угрожене	у	поплавама'',	у	оквиру	23.	
Међународног	Салона	урбанизма,	у	Београду.	Члан	радне	групе	Архитектонског	факултета,	студент	
иницијатор	и	аутор	са	140	студената,	асистената	и	професора.	Специјално	признање	

2)	студентске	изложбе:	
§ 2014	 Излагање	студенстког	рада	у	оквиру	изложбе	''1000	СТЕПЕНИЦА	/	A	1000	STAIRS'',	у	галерији	

„Дворана	 парк“	 у	 Херцег	 Новом,	 у	 Црној	 Гори,	 29.октобар-13.новембар.	 Изложбу	 	 чине	 пројекти	
настали	 као	 резултат	 рада	 на	Курсу	 М6А.1.	 –	 Студио	 –	 1000	 степеница	 –	 Нова	 јавна	 вертикална	
комуникација	 и	 универзални	 центар	 за	 извођачке	 и	 излагачке	 уметности	 у	 Херцег	 Новом,	 током	
школске	2013/14.	године	на	Архитектонском	факултету	Универзитета	у	Београду.	Аутори	изложбе	и	
ментори	:	проф.	Арх.	Владимир	Лојаница,	арх.	Срђан	Марловић	

§ 2013	 Излагање	 рада	 ''Кооперативни	 рехабилитациони	 туризам	 –	 Нова	 Варош'',	 у	 оквиру	 22.	
Међународног	Салона	урбанизма,	у	Нишу.	Аутори:	А.Ђорђевић,	Ј.Радосављевић,	А.Зорић,	Ј.Бугарски.	
Ментор:	доц.	др	Урош	Радосављевић	

§ 2012	 Изложба	 „VinoGrad	 -	 The	 Art	 of	 Wine“,	 организована	 у	 Неготину	 и	 на	 Архитектонском	
факултету	Универзитета	у	Београду,	 	 у	оквиру	програма	 	 ''Public	art	and	Public	 space''.	Руководилац	
програма:	доц.	Зоран	Ђукановић	

§ 2012	 Излагање	 рада	 ''Метроом	 до	 идентитета''	 у	 оквиру	 у	 изложбе	 ''Новости'',	 у	 категорији	
студентских	 пројеката	 у	 2011.години.	 Аутори:	 А.Ђорђевић,	 Ј.Радосављевић,	 М.Костић,	 Ј.Бугарски.	
Ментор:	доц.	др	Урош	Радосављевић	

§ 2012	 Излагање	 рада	 ''Метроом	 до	 идентитета	 –	 станица	 Хиподром''	 у	 оквиру	 изложбе	
''7.Архиенале''	у	Врању.	Аутори:	А.Ђорђевић	и	Ј.Бугарски.	Ментор:	доц.	др	Урош	Радосављевић	
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В)	Међународни	и	национални	конкурси	
1)	професионални	конкурси:	
§ 2015	 Учешће	на	Конкурсу	за	идејно	архитектонско	–	урбанистичко	решење	за	изградњу	објекта	

социјалног	 и	 приступачног	 становања	 у	 Камендину;	 пројектант	 сарадник	 у	 архитектонском	 студиу	
''PLAT.FORM.A'',	Београд	

§ 2015	 Међународни	 позивни	 конкурс	 за	 идејно	 архитектонско-урбанистичко	 решење	 хотелског	
ресорта	''Лазарет'',	у	Херцег	Новом,	Црна	Гора,	Аутори	:	С.	Марловић,	Ј.Радосављевић,	Ј.	Бугарски,	3.	
награда		

§ 2014	 Међународни	 конкурс	 за	 идејно	 архитектонско	 решење	 јавне	 пешачке	 комуникације	 –
Панорамски	 лифт,	 Аутори	 :	 С.	 Марловић,	 Ј.Радосављевић,	 Ј.	 Бугарски,	 Откуп	 и	 препорука	 за	
реализацију	

2)	студентски	конкурси:	
§ 2013	Међународни	 	 конкурс	 ''Вртни	 градови	 21.века''	 (Garden	 city	 of	 21th	 century),организован	 од	

стране	International	Federation	of	Housing	and	Planning	–	IFHP.	Аутори	:	А.Ђорђевић,	Ј.Радосављевић,	
А.Зорић,	Ј.Бугарски,	Рад	на	изложби	у	оквиру	IFHP	конгреса	у	Лондону,селекција	14	најбољих	радова	

§ 2011	Студентски	конкурс	за	израду	идејног	решења	прозора	''Veka'',	аутори	:	М.Костић,	А.Ђорђевић,	
Ј.Радосављевић,	Ј.Бугарски	,	2.	награда	 	 	

Г)	Урбанистичко	-	архитектонски	пројекти	и	реализације	
§ 2016	Пројекат	ентеријера	виле	у	Скопљу,	Македонија;	пројектант	сарадник	у	архитектонском	студиу	

''PLAT.FORM.A'',	Београд	
§ 2016	Идејни	пројекат	конференцијске	сале	у	Томску,	Русија;	пројектант	сарадник	у	архитектонском	

студију	''PLAT.FORM.A'',	Београд	
§ 2016	 Главни	 пројекат	 ентеријера	 виле	 у	 Тивту,	 Црна	 Гора;	 	 пројектант	 сарадник	 у	 архитектонском	

студију	''PLAT.FORM	
§ 2015	 Реализација	 пројекта	 ''Coca-Cola	 еко	 парк’’	 у	 Обреновцу.	 Пројекат	 реализован	 у	 сарадњи	 са	

компанијом	Coca-Cola	Hellenic,	Светским	фондом	за	заштиту	природе	(World	Wildlife	Fund	-	WWF)	и	
Градском	 општином	 Обреновац.	 	 Аутори:	 Ј.Радосављевић,	 А.Душмановић,	 С.Берић,	 Б.Јерковић,	
Ј.Бугарски	

Д)	Остало	
Иницијативе	и	организација	догађаја	
▪ 2014	 Иницирање	 и	 организовање	 стручног	 скупа	 ''Нови	 модели	 становања	 за	 угрожене	 у	

поплавама'',	 на	 Архитектонском	 факултету	 Универзитета	 у	 Београду,	 као	 члан	 радне	 групе	
Архитектонског	факултета	(на	основу	одлуке	број	01-	700	/	2-1).	Учествовање	у	изради	публикације	
''Нови	 модели	 становања	 за	 угрожене	 у	 поплавама''.	 (доступна	 на	
http://issuu.com/redakcijaaf/docs/novi_modeli_stanovanja_za_ugrozene_	)	

ОСТАЛИ	СТРУЧНИ	РАДОВИ:	-		

2.	ДУШКО	ЂУКИЋ	дипл.просторни	планер		 	

Основни	биографски	подаци	
Датум	рођења:	 08.10.1984.			

Стручна	биографија,	дипломе	и	звања	

А)	Образовање	
• 2012.	године	уписао	докторске	студије	геонаука	на	Географском	факултету,	Универзитета	у	Београду,	

(просечна	 оцена	 током	 студија	 9,5).	 2015.	 приступио	 изради	 докторске	 дисертације	 која	 се	 тиче	
урбаног	острва	топлоте	(UHI)	

• 2011.	 Географски	факултет,	Универзитета	 у	Београду,	 (просечна	оцена	 током	студија:	 8,60).	 Звање:	
Дипломирани	просторни	планер.	

Оцене	предмета	из	уже	научне	и	уметничке	области	за	коју	се	кандидат	бира:	9.62	
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Б)	Професионално	радно	искуство		

▪ 2014.	Прикупљање	и	сређивање	ванредних	и	неконсолидованих	финансијских	извештаја	у	Агенцији	
за	привредне	регистре,	апликација	Fibon	(хонорарни	рад)	у	трајању	од	три	месеца	

▪ 2013.	Прикупљање	и	сређивање	редовних	и	консолидованих	финансијских	извештаја	у	Агенцији	за	
привредне	регистре,	апликација	Iris	(хонорарни	рад)	у	трајању	од	два	месеца	

▪ 2008.	 Петнаестодневна	 стручна	 пракса	 у	 ЈУГИНУС-у,	 радови	 на	 изради	 карата	 нагиба	 терена,	
експозиције	 терена,	 као	 и	 израда	 Стратешке	 процене	 утицаја	 на	 животну	 средину.	 Обављање	
административних	послова	у	NLB	банци	у	трајању	од	петнаест	дана	

В)	Рад	у	настави	и	педагошко	искуство	
	 Кандидат	нема	педагошког	искуства	нити	искуства	у	настави	

Г)	Професионално	усавршавање	–	учешће	на	семинарима	и	радионицама	
▪ 2014.	Скуп	Просторних	планера,	Златибор.	
▪ 2013.	Скуп	поводом	120	година	географије	у	Србији,	Ивањица	
▪ 2012.	Скуп	просторних	планера,	Златибор		
▪ 2008.	 Учешће	 у	 дискусијама	 и	 дебатама	 као	 гост	 архитектонског	 факултета	 у	 Делфту,	 катедра	 за	

просторно	планирање	и	урбанизам		

Д)	Вештине	и	познавање	компјутерских	програма		
• MS	Office	Paket,	Internet,	Osnove	GIS	

Ђ)	Познавање	светских	језика:		
•	 енглески	језик	(одлично),	француски	језик	(добро)	

Е)	Остало	
Признања	и	награде:	-	

НАУЧНИ	И	СТРУЧНИ	РАДОВИ	РЕЛЕВАНТНИ	ЗА	ОБЛАСТ	УРБАНИЗМА	

A)	Међународне	и	националне	конференције	и	објављени	радови	

§ 2014.	 Đukić,	 Duško.	 Upravljanje	 zemljištem	 u	 Republici	 Srbiji	 sa	 posebnim	 osvrtom	 na	 poljoprivredu	 i	
šumarstvo	(Management	of	Soil	in	Republic	of	Serbia	with	Special	Emphasis	on	Agriculture	and	Forestry).	U:	
Lokalna	 samouprava	 u	 planiranju	 i	 uređenju	 prostora	 i	 naselja	 Upravljanje	 zemljištem	 -	 Zbornik	 radova	
mladih	istraživača,	Zlatibor.	

§ 2014.	Đukić,	Duško	i	Miloš	Đukić.	Upravljanje	građevinskim	zemljištem	u	Beogradu	i	modernim	gradovima	
u	 Zapadnoj	 Evropi	 -	 iskustva	 i	 primeri	 (Management	 of	 Built-up	 Land	 in	 Belgrade	 and	Modern	 Cities	 in	
West	 Europe	 -	 Experiences	 and	 Examples).	 U:	 Lokalna	 samouprava	 u	 planiranju	 i	 uređenju	 prostora	 i	
naselja	Upravljanje	zemljištem	-	Zbornik	radova	mladih	istraživača,	Zlatibor.	

§ 2012.	 Đukić,	 Duško.	 Iskustva	 i	 poređenja	 srpskih	 i	 slovenačkih	 gradova	 u	 XXI	 veku	 (Serbian	 National	
Economic	 Development	 Strategy	 and	 Industrial	 and	 Technology	 Parks	 (?).	 U:	 Lokalna	 samouprava	 u	
planiranju	i	uređenju	prostora	i	naselja,	Zlatibor.	

§ -	 Ђукић,	 Душко.	 Проблеми	 староиндустријских	 простора	 и	 њихово	 преструктуирање	
(идентификација	 проблема	 и	 њихово	 решавање	 на	 примерима	 Београда,	 Питцбурга,	 Ротердама)	
(Problems	of	Old	Brownfield	Spaces	and	Their	Restructuring	(identification	of	problems	and	their	solutions	
on	examples	of	Belgrade,	Pittsburgh	and	Rotterdam).	У:	Географско	образовање,	наука	и	пракса:	развој,	
стање	и	перспективе.	

Б)	Међународне	и	националне	изложбе	

1)	професионалне	изложбе:	− 	

2)	студентске	изложбе:	− 	

В)	Међународни	и	национални	конкурси	

1)	професионални	конкурси:	− 	

2)	студентски	конкурси:	− 	
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Г)	Урбанистичко-архитектонски	пројекти	и	реализације:	− 	

Д)	Остало	

техничка	подршка	у	израда	карата:	
§ 2008.		радови	на	изради	карата	нагиба	терена	и	експозиције	терена.	

техничка	подршка	у	изради	стручних	студија:	
§ 2008.	Стратешке	процене	утицаја	на	животну	средину.	

ОСТАЛИ	СТРУЧНИ	РАДОВИ:	-		

	

3.		БРАНИСЛАВ	АНТОНИЋ	дипл.инж.арх.		

Основни	биографски	подаци	
Датум	рођења:	 21.06.1983.		

Стручна	биографија,	дипломе	и	звања	

А)	Образовање	

§ 2015	 до	 данас.	 Пријављена	 и	 одобрена	 тема	 и	 наслов	 докторске	 дисертације	 (Становање	 у	
градовима	у	опадању	бивших	социјалистичких	држава	као	елемент	урбаног	развоја:	случај	градова	у	
Војводини)	

§ 2010	 Докторске	 академске	 студије	 архитектуре	 на	 Универзитету	 у	 Београду,	 Архитектонском	
факултету	 (просечна	 оцена	 током	 прве	 две	 године	 студија:	 9,80).	 Основна	 област	 истраживања:	
урбанизам	и	просторно	планирање	

§ 2002-2008	Петогодишње	 студије	 на	 Универзитету	 у	 Београду,	 Архитектонском	факултету	 (просечна	
оцена	током	студија	9,28	(студент	генерације)	

§ 1998-2002	Митровачка	гимназија	у	Сремској	Митровици	
§ 1990-1998	Основно	образовање,	О.Ш.	Јован	Јовановић	Змај,	Сремска	Митровица		
Оцене	предмета	из	уже	научне	и	уметничке	области	за	коју	се	кандидат	бира:	9.	9	

Б)	Професионално	радно	искуство		

▪ 2016-	 до	 данас	 Истраживач-сарадник	 на	 научноистраживачком	 пројекту	 Истраживање	 и	
систематизација	 стамбене	 изградње	 у	 Србији	 у	 контексту	 глобализације	 и	 европских	
интеграција,	 у	 циљу	 унапређења	 квалитета	 и	 стандарда	 становања	 (ТР	 36034)	 Министарства	
просвете,	науке	и	технолошког	развоја	Србије.	

▪ 2012-2016	Истраживач	приправник	
▪ 2008-2015	 Спољни	 сарадник	 у	 изради	 планова	 и	 пројеката.	 Истраживачко-пословни	 центар	

Архитектонског	факултета	Универзитета	у	Београду	
▪ 2008-2009	Спољни	сарадник	у	изради	планова	и	пројеката.	ЈП	Дирекција	за	изградњу	града	Сремске	

Митровице,	Служба	урбанизма,	просторног	планирања	и	пројектовања	(цивилна	војна	служба)	
▪ 2007	Студент-практикант	на	међународној	пракси.	Биро	ARE	у	Варшави,	Пољска	

В)	Рад	у	настави	и	педагошко	искуство	

▪ 2008	сарадник	у	настави	на	Архитектонском	факултету	Универзитета	у	Београду		
▪ 2007-2008	студент-демонстратор	на	Архитектонском	факултету	Универзитета	у	Београду	

Основне	студије		–	Архитектура:	
▪ 2010-2014	Студио	пројекат	3	(предметни	наставник	проф.	др	Миодраг	Ралевић)	
▪ 2014	 Курс	 16.2	 Регулатива	 -	 програм:	 Урбанистичка	 регулатива	 (руководилац	 програма	 доц.	 мр	

Бисерка	Митровић)	
▪ 2013-2014.		Курс	11.2	Урбане	функције	-	Становање	(руководилац	Проф.	др	Миодраг	Ралевић)	

Мастер	студије	–	Архитектура:	
▪ 2014	Курс	МАСУ	М3.4	Урбана	регулатива	(предметни	наставник	доц.	мр	Бисерка	Митровић)		
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▪ 2014	 Изборни	 предмет	 МАСА	 11040-06	 Неформални	 раст	 града	 (предметни	 наставник	 доц.	 мр	
Бисерка	Митровић)	

▪ 2014	Курс	МАСУ	М4.1	Стручна	пракса	(предметни	наставник	доц.	мр	Бисерка	Митровић)	
▪ 2014	Курс	МАСУ	М2.2	Одрживи	урбани	развој	(предметни	наставник	доц.	мр	Бисерка	Митровић)	
▪ 2010-2014	М4	семинар	Креирање	и	обликовање	у	природном	окружењу	(предметни	наставник	проф.	

др	Миодраг	Ралевић,	доц.	мр	Бисерка	Митровић)	
▪ 2010-2014	М5У	 семинар	Моделовање	 урбаних	 система	 (предметни	 наставник	 проф.	 др	Миодраг	

Ралевић)	
▪ 2010-2013	 М6У	 студио	 Концепт	 остварљиве	 визије	 (предметни	 наставник	 проф.	 др	 Миодраг	

Ралевић)	
▪ 2010-2013	М7.3	 радионица	Књига	 режије	 остварљивости	 визије	 (предметни	 наставник	 проф.	 др	

Миодраг	Ралевић)	
▪ 2008-2013	 М4	 студио	 Креирање	 склопова	 и	 амбијената	 у	 природном	 окружењу	 (предметни	

наставник	проф.	др	Миодраг	Ралевић,	доц.	мр	Бисерка	Митровић)	
▪ 2008-2013	 М7.1	 радионица	 Промоција	 и	 маркетинг	 урбаног	 развоја	 у	 природном	 окружењу	

(предметни	наставник	проф.	др	Миодраг	Ралевић,	доц.	мр	Бисерка	Митровић)	
▪ 2011-2012	М5У	 студио	 Град	 у	 граду	трећег	миленијума	 (предметни	 наставник	 проф.	 др	Миодраг	

Ралевић)	
▪ 2011-2012	 М7.2	 радионица	 Град	 трећег	 миленијума	 (предметни	 наставник	 проф.	 др	 Миодраг	

Ралевић)	
▪ 2007-2008	 М4	 студио	 Креирање	 склопова	 и	 амбијената	 у	 природном	 окружењу	 (предметни	

наставник	проф.	др	Миодраг	Ралевић);		
▪ 2007-2008	 М7.1	 радионица	 Промоција	 и	 маркетинг	 урбаног	 развоја	 у	 природном	 окружењу	

(предметни	наставник	проф.	др	Миодраг	Ралевић).	(у	својству	студент	демонстратор)	

Г)	Професионално	усавршавање	–	учешће	на	семинарима	и	радионицама	

▪ 2016.	 Летња	 школа	 Enhancements:	 Mediated	 Urban	 Landscape	 у	 организацији	 COST	 (научно-
истраживачка)	пројекта	COST	Action	1306,	29.03.-01.04.2016.,	Солун,	Грчка	

▪ 2016.	Докторантска	радионица	у	оквиру	конференције	"10th	 International	Planning,	Law,and	Property	
Rights	Conference	-	Land	as	a	scarce	resource",	Bern,	Switzerland,	February	15,	2016.	

▪ 2015.	Заједничка	летња	школа	„Social	Aspects	of	Urban	Gardening“	у	организацији	два	COST	(научно-
истраживачка)	пројекта	COST	Action	1201	и	COST	Action	1203,	Варшава,	Пољска	

Д)	Вештине	и	познавање	компјутерских	програма	

• AutoCAD,	CorelDRAW,	Adobe	Photoshop,	Microsoft	Office	

Ђ)	Познавање	светских	језика	

• Енглески	језик	-	виши	ниво		[Виши	1	и	TOEFL	Институту	за	стране	језике],	Руски	језик	-	основни	ниво	

Е)	Остало	

Признања	и	награде:	
▪ 2014.	 Признање	 23.	 међународног	 салона	 урбанизма	 у	 Београду.	 Категорија:	 Просторни	 планови.	

Рад:	Измјене	и	допуне	Просторног	плана	општине	Будва.	Сарадник	у	радном	тиму	
▪ 2012.	 2.	 награда	 21.	 међународног	 салона	 урбанизма	 у	 Лесковцу.	 Категорија:	 Планови	 генералне	

регулације.	Рад:	Нацрт	планагенералне	регулације	насеља	Мало	Црниће.	Сарадник	у	радном	тиму	
▪ 2012.	 1.	 награда	 21.	 међународног	 салона	 урбанизма	 у	 Лесковцу.	 Категорија:	 Генерални	

урбанистички	 планови.	 Рад:	 Нацрт	 усклађеног	 генералног	 урбанистичког	 плана	 Пожаревца.	
Сарадник	у	радном	тиму	

▪ 2010.	 3.	 награда	 19.	 међународног	 салона	 урбанизма	 у	 Шапцу,	 Категорија:	 Планови	 генералне	
регулације.	 Рад:	 План	 генералне	 регулације	 општинског	 центра	 Чајетина	 и	 насељеног	 места	
Златибор.	Сарадник	у	радном	тиму	

▪ 2008.	 Специјална	 награда	 17.	 међународног	 салона	 урбанизма	 у	 Бијељини.	 Категорија:	
Урбанистички	 пројекти.	 Рад:	 Пројекат	 бициклистичко-пешачке	 стазе	 обалоутврде	 Винци	 -	 Тврђава	
Голубачки	Град.	Сарадник	у	радном	тиму	
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▪ 2008.	Прва	награда	17.	међународног	салона	урбанизма	у	Бијељини.	Категорија:	Урбане	студије.	Рад:	
Урбана	студија	нових	индустријских	зонау	Пећинцима.	Сарадник	у	радном	тиму	

▪ 2008.	 Добитник	 награде	 "Студент	 генерације"	 на	 Архитектонском	 факултету,	 Универзитета	 у	
Београду		

Стипендије:		
§ Стипендиста	Министарства	просвете	током	четири	године	студија.	
Награђени	студентски	радови	у	својству	сарадника	у	настави		
§ 2014.	1.	награда	у	категорији	Студентски	радови	на	23.	међународном	салону		урбанизма	у	Београду,	

Награђене	студенткиње:	Милена	Ивановић,	Милена	Мурганић,	Вања	Писаревић,	Јована	Петровић	и	
Јелена	 Весић.	 Студентски	 рад	 на	 М6У	 студију	 „Концепт	 остварљиве	 визије	 -	 Београд	 на	 Води“,	
Предметни	наставник:	проф.	др	Миодраг	Ралевић,	Сарадник	у	менторском	тиму.	

§ 2013.	 2.	 награда	 у	 категорији	Студентски	радови	на	22.	међународном	 салону	 	 урбанизма	 у	Нишу,	
Награђене	студенткиње:	Ивана	Петров,	Бојана	Симеуновић.	Студентски	рад	на	М4	студију	са	темом	
„Креирање	склопова	и	амбијената	у	природном	окружењу	на	примеру	новог	еко-културног	центра	
на	Власинском	језеру“	-	Предметни	наставник:	доц.	мр	Бисерка	Митровић,	Сарадник	у	менторском	
тиму.	

§ 2012.	3.	награда	у	категорији	Студентски	радови	на	21.	међународном	салону	урбанизма	у	Лесковцу,	
Награђени	 студенти:	 	 тим	од	17	 студената	на	М6	 студију	 усмерења	Урбанизам.	 Студентски	рад	на	
М6У	 студију	 са	 темом	 „Концепт	 остварљиве	 визије	 -	 Дунавска	 стратегија“,	 Предметни	 наставник:	
проф.	др	Миодраг	Ралевић,	Сарадник	у	менторском	тиму.	

Професионална	удружења	
§ 2015.	Инжењерска	комора	Србије			[ИКС]	
§ 2013.	Друштво	урбаниста	Београда	[ДУБ]	

Стручне	лиценце:	
§ 2014-15.		Лиценца	одговорног	[просторног]	планера	[Лиценца	100]	
§ 2014-15.	 Лиценца	 одговорног	 урбанисте	 за	 руковођење	 израдом	 урбанистичких	 планова	 и	

урбанистичких	пројеката	[Лиценца	200]	

НАУЧНИ	И	СТРУЧНИ	РАДОВИ	РЕЛЕВАНТНИ	ЗА	ОБЛАСТ	УРБАНИЗМА	

Научноистраживачки	пројекти	-	учешће	у	звању	истраживача	приправника		
§ 2012	 -	 2016.	 „Истраживање	 и	 систематизација	 стамбене	 изградње	 у	 Србији	 у	 контексту	

глобализације	и	европских	интеграција,	у	циљу	унапређења	квалитета	и	стандарда	становања“	[ТР	
36034],	Министарство	 просвете,	 науке	 и	 технолошког	 развоја	 Србије;	 Радно	место:	 Архитектонски	
факултет	 Универзитета	 у	 Београду;	 Руководилац:	 проф.	 др	 Владимир	 Мако;	 Звање:	 истраживач-
приправник	

Научноистраживачки	пројекти	-	учешће	у	звању	истраживача	сарадника		
§ 2016.	 „Истраживање	 и	 систематизација	 стамбене	 изградње	 у	 Србији	 у	 контексту	 глобализације	 и	

европских	 интеграција,	 у	 циљу	 унапређења	 квалитета	 и	 стандарда	 становања“	 [ТР	 36034],	
Министарство	просвете,	науке	и	технолошког	развоја	Србије;	Радно	место:	Архитектонски	факултет	
Универзитета	у	Београду;	Руководилац:	проф.	др	Владимир	Мако;	Звање:	истраживач-сарадник	

А)	Међународне	и	националне	конференције	и	објављени	радови	

§ 2016.	Antonić,	B.,	Đukić,	A.	(2016).	Urban	Patterns	of	Housing	in	Post-Socialist	Serbia:	Between	Planning,	
Law	and	Reality.	In:	Volume	of	Abstracts	of	Planning,	Law,and	Property	Rights	Conference	2016	(No	113).	
10th	 International	 Planning,	 Law,and	 Property	 Rights	 Conference	 "Land	 as	 a	 scarce	 resource",	 Bern,	
Switzerland,	 February	 17-19,	 Bern:	 International	 Academic	 Association	 on	 Planning,	 Law,	 and	 Property	
Rights	(PLPR)		

§ 2016.	 Đukić,	 A.,	 Antonić,	 B.,	 	 (2016).	 The	 Consequences	 of	 Planning	 Decision	 and	 Legislation	 on	 the	
Transformation	 of	 Historic	 Center:	 Case	 Study	 of	 Cities	 in	 Northern	 Serbia.	 In:	 Volume	 of	 Abstracts	 of	
Planning,	 Law,and	 Property	 Rights	 Conference	 2016	 (No	 249).	 10th	 International	 Planning,	 Law,and	
Property	 Rights	 Conference	 "Land	 as	 a	 scarce	 resource",	 Bern,	 Switzerland,	 February	 17-19,	 Bern:	
International	Academic	Association	on	Planning,	Law,	and	Property	Rights	(PLPR)		

§ 2016.	Antonić,	B.	(2016).	The	Role	of	housing	Agencies	in	the	Future	Development	of	Serbia.	In:	Y.	Rydin,	
W.	 Salet,	H.	 Yacobi,	 K.	 Zimmermann	 (Eds.)	Book	of	Abstracts:	 Spatial	Governance	 -	 Bridging	Theory	and	
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Practice.	 10th	 (p.23).	 Young	 Academics	 Conference,	 March	 21-24,	 2016.	 Ghent:	 The	 Association	 of	
European	Schools	of	Planning	(AESOP).	

§ 2016.	Antonić,	B.,	Đukić,	A.	(2016).	Development	Possibilities	of	Historic	Towns	in	Shrinkage	-	Case	Study	of	
Łódź,	 Poland.	 In	 Preservation	 and	 Improvement	 of	 Historic	 Towns:	 Abstracts	 (p.65).	 3rd	 International	
Conference,	Sremski	Karlovci,	Serbia,	May	12-13,	2016,	Sremski	Karlovci:	Municipality	of	Sremski	Karlovci	
and	Provincial	Institute	for	the	Protection	of	Cultural	Monuments.	

§ 2016.	 Antonić,	 B.,	 Đukić,	 A.	 (2016).	 Urban	 Transformation	 of	 Historic	 City	 Centre:	 Case	 Study	 Sremska	
Mitrovica,	 Serbia.	 In:	 Book	 of	 Abstracts	 ("Extended	 abstracts"	 of	 Sustainable	 Development	 Symposium	
2016	 (pp.10.1-10.6),	Granada,	 Spain,	 June	1-3,	Granada:	Escuela	Tecnica	Superior	de	Arquitectura,	URG.	
ISBN	978-84-16478-83-5.	

§ 2016.	Antonić,	B.	(2016).	The	Possibilities	of	Survey	as	a	Method	to	Collect	and	the	Drive	Micro-Urban	Data	
about	 New	 Collective	 Housing	 in	 Serbia,	 In:	 E.	 Vaništa	 Lazarević,	 A.	 Krstić-Furundžić,	 A.	 Đukić,	 M.	
Vukmirović	 (Eds.)	Proceedings	of	 the	Third	 International	Conference	on	Place	and	Technologies	 (pp.	247-
254).	 Places	 &	 Technologies	 2016	 Belgrade,	 Serbia,	 April	 14-15,	 2016.	 Belgrade,	 Serbia:	 Faculty	 of	
Architecture,	ISBN	978-86-7924-160-3.	

§ 2016.	Danciu,	M.	I.,	Antonić,	B.,	Bica,	S.M.	(2016).	How	to	Understand	the	Global	Phenomenon	of	Urban	
Shrinkage	at	Local	 Level?	Comparison	of	Urban	Areas	 in	Romania	and	Serbia,	 In:	E.	Vaništa	Lazarević,	A.	
Krstić-Furundžić,	A.	Đukić,	M.	Vukmirović	(Eds.)	Proceedings	of	the	Third	International	Conference	on	Place	
and	Technologies	(pp.	327-334).	Places	&	Technologies	2016	Belgrade,	Serbia,	April	14-15,	2016.	Belgrade,	
Serbia:	Faculty	of	Architecture,	ISBN	978-86-7924-160-3.	

§ 2016.	Antonić,	B.,	Brajović,	T.	(2016).	Spatial	Patterns	of	Serbia	Migrants	in	Vienna	and	in	the	Settlements	
of	Their	Origin	in	Eastern	Serbia,	In:	E.	Vaništa	Lazarević,	A.	Krstić-Furundžić,	A.	Đukić,	M.	Vukmirović	(Eds.)	
Proceedings	 of	 the	 Third	 International	 Conference	 on	 Place	 and	 Technologies	 (pp.	 335-346).	 Places	 &	
Technologies	2016	Belgrade,	Serbia,	April	14-15,	2016.	Belgrade,	Serbia:	Faculty	of	Architecture,	ISBN	978-
86-7924-160-3.	

§ 2016.	Aнтонић,	Б.	(2016).	Тенденције	развоја	становања	у	европским	државама:	како	их	применити	у	
Србији.	 У	 В.	 Трифуновић,	 Д.	 Минић,	 З.	 Поповић	 (ур.)	 Зборник	 радова:	 I	 Статус	 урбанизма	 и	
урбанистичких	институција	 /	 II	 Геоинформатика	/	 III	Спровођење	нових	комплементарних	закона	и	
прописа	(стр.	251-258).	Међународни	научно-стручни	скуп:	Летња	школа	урбанизма	2016.,	Јагодина,	
Србија,	17-19.	мај	2016.,	Београд:	Удружење	урбаниста	Србије.	ISBN	978-86-84275-36-5.	

§ 2015.	Antonić,	B.,	Mitrović,	B.	(2015).	The	Possibilities	of	the	Application	of	the	Concept	of	Healthy	City	in	
Illegal	Settlements	in	Serbia.	In:	A.	Fikfak,	E,	Vaništa	Lazarević,	N.	Fikfak,	M.	Vukmirović,	P.	Gabrijelčič	(Eds.)	
Book	of	Conference	Proceedings	of	Second	International	Academic	Conference	on	Places	and	Technologies	
(p.	 266-271).	 Second	 International	 Academic	 Conference	 on	 Places	 and	 Technologies,	 Nova	 Gorica,	
Slovenia,	June	18-19,	2015,	Ljubljana:	Faculty	of	Architecture,	ISBN	978-961-6823-67-8.	

§ 2015.	-	Antonić,	B.,	Mitrović,	B.	(2015).	The	Possibilities	of	the	Application	of	the	Concept	of	Healthy	City	in	
Illegal	Settlements	in	Serbia.	In:	A.	Fikfak,	E,	Vaništa	Lazarević,	N.	Fikfak,	M.	Vukmirović,	P.	Gabrijelčič	(Eds.)	
Book	of	Conference	Abstracts	of	Second	International	Academic	Conference	on	Places	and	Technologies	(p.	
88).	Second	 International	Academic	Conference	on	Places	and	Technologies,	Nova	Gorica,	Slovenia,	 June	
18-19,	2015,	Ljubljana:	Faculty	of	Architecture,	ISBN	978-961-6823-67-8.	

§ 2015.	 Ђукић,	 А.,	 Антонић,	 Б.	 (2015).	 Градско	 баштованство	 као	 елемент	 утицаја	 на	 локални	
микроклимат:	Могућности	развоја	различитих	 типова	башти	 у	 српским	 градовима.	 У	М.	Пуцар,	М.	
Ненковић-Ризнић	 (ур.)	 Просторни,	 еколошки,	 енергетски	 и	 друштвени	 аспекти	 развоја	 насеља	 и	
климатске	промене	-	Посебна	издања	бр.	78.	Београд:	ИАУС.	ISBN	978-86-80329-85-7	(у	штампи).	

§ 2015.	Ђукић,	А.,	Антонић,	Б.	(2015).	Концепт	паметног	града	као	одговор	на	климатске	промене.	У	М.	
Пуцар,	 М.	 Ненковић-Ризнић	 (ур.)	 Просторни,	 еколошки,	 енергетски	 и	 друштвени	 аспекти	 развоја	
насеља	 и	 климатске	 промене	 -	 Посебна	 издања	 бр.	 78.	 Београд:	 ИАУС.	 ISBN	 978-86-80329-85-7	 (у	
штампи).	

§ 2015.	 Антонић,	 Б.	 (2015).	 	 Место	 становања	 у	 савременој	 урбаној	 политици:	 како	 искористити	
европска	искуства	у	Србији.	У:	В.	Трифуновић,	Д.	Минић,	З.	Поповић	(ур.)	Зборник		радова:	I	Плански	
основи	 /	 II	 Урбане	 политике	 /	 III	 Измене	 и	 допуне	 Закона	 о	 планирању	 и	 изградњи	 и	 Закона	 о	
државном	 премеру	 и	 катастру	 (стр.	 125-134).	 Међународни	 научно-стручни	 скуп:	 Летња	 школа	
урбанизма	 2015.,	 Крагујевац,	 Србија,	 14-16.	 мај	 2015.,	 Београд:	 Удружење	 урбаниста	 Србије.	 ISBN	
978-86-84275-33-4;	COBISS.SR-ID	215066124	

§ 2015.	Ралевић,	М.,	Антонић,	Б.	(2015).	 	Урбана	политика	у	образовном	систему	-	Изазови	на	основу	
искустава	 развијених	 држава.	 У:	 В.	 Трифуновић,	 Д.	 Минић,	 З.	 Поповић	 (ур.)	 Зборник	 	 радова:	 I	
Плански	основи	/	II	Урбане	политике	/	III	Измене	и	допуне	Закона	о	планирању	и	изградњи	и	Закона	
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о	 државном	 премеру	 и	 катастру	 (стр.	 195-203).	 Међународни	 научно-стручни	 скуп:	 Летња	 школа	
урбанизма	 2015.,	 Крагујевац,	 Србија,	 14-16.	 мај	 2015.,	 Београд:	 Удружење	 урбаниста	 Србије.	 ISBN	
978-86-84275-33-4;	COBISS.SR-ID	215066124	

§ 2014.	Mitrović,	 B.,	 Antonić,	 B.	 (2014).	 The	 Chances	 for	 Achieving	Urban	 Social	 Cohesion:	 Case	 Study	 of	
Belgrade	 Informal	 Settlement	 as	 a	 Pilot	 Project	 for	 New	 Social	 Housing,	 In:	 Book	 of	 Proceedings	 of	
International	Multidisciplinary	Scientific	GeoConference	SGEM	-Volume:	14/1	/	Informatics,	geoinformatics	
and	remote	sensing,	SGEM	Scientific	Papers	DataBase	(pp.	675-682);	Varna,	Bulgaria:	STEF92	Technology	
Ltd.	 ISBN	 978-619-7105-10-0;	 ISSN	 1314-2704;	 DOI:	 10.5593/SGEM2014/B62/S27.087;	 hi-index	 3	 по	
Thomson	Reuters-у,	hi-index	5	по	Scopus-у.	

§ 2014.	Đukić,	A.,	Antonić,	B.	(2014).	Urban	Village	Model	as	a	Tool	for	Brownfield	regeneration.	in	A.	Đukić,	
D.	Simonović,	T.	Vujičić	(Eds.)	BROWINFO:	Toward	a	Methodological	Framework	for	Brownfield	Database	
Development	(pp.	227-242).	Banjaluka:	Faculty	of	Architecture,	Civil	Engineering	and	Geodesy.	 ISBN	978-
99955-752-3-6,	COBISS.RS-ID	4608536.	

§ 2014.	Mitrović,	B.,	Antonić,	B.	(2014).	Possibilities	of	the	Eco-Town	Concept	Application:	the	Principles	and	
Guidelines	 for	 the	 Case	 Study	 of	 Jelezovac–Sunčani	 Breg	 Informal	 Settlement,	 Belgrade,	 In:	 Book	 of	
Proceedings	of	International	Multidisciplinary	Scientific	GeoConference	SGEM	-Volume:	14/1	/	Informatics,	
geoinformatics	 and	 remote	 sensing,	 SGEM	 Scientific	 Papers	 DataBase	 (pp.	 581-588);	 Varna,	 Bulgaria:	
STEF92	Technology	Ltd.	ISBN	978-619-7105-10-0;	ISSN	1314-2704;	DOI:	10.5593/SGEM2014/B62/S27.075;	
hi-index	3	по	Thomson	Reuters-у,	hi-index	5	по	Scopus-у.	

§ 2014.	Antonić,	B.	 (2014).	Concept	of	Urban	Village:	The	Application	of	The	Concept	as	a	 Foundation	 for	
New	Typology	of	Urban	Villages,	In:	E.	Vaništa	Lazarević,	A.	Krstić-Furundžić,	A.Đukić,	M.	Vukmirović	(Eds.)	
“Proceedings	of	First	International	Academic	Conference	on	Places	and	Technologies”	(pp.	85-93).	Places	&	
Technologies	2014,	Belgrade,	Serbia,	April	03-04,	2014.	Belgrade,	Serbia:	Faculty	of	Architecture,	ISBN	978-
86-7924-114-6.	

§ 2014.	Ралевић,	М.,	Антонић,	Б.,		Митровић,		Б.	(2014).		„Више/мање“	породично	становање	у	Србији:	
где	је	средина?.	У:	В.	Трифуновић,	Д.	Минић,	З.	Крејовић	(ур.)	Зборник		радова:	Планирање	простора,	
урбанизам	и	изградња,	комплементарни	закони	и	реиндустријализација	(стр.	17-30).	Међународни	
научно-стручни	скуп:	Летња	школа	урбанизма	2014.,	Врњачка	Бања,	Србија,	25-27.	јун,	2014,	Београд:	
Удружење	урбаниста	Србије,	ISBN	978-86-84275-31-0;	COBISS.SR-ID	208094220.	

§ 2014.	 Ралевић,	 М.,	 Антонић,	 Б.,	 	 Митровић,	 	 Б.	 (2014).	 Глобална	 одрживост	 и	 српско	 становање:	
анализа	главних	докумената	одрживог	развоја	у	циљу	унапређења	законодавне	и	стратешке	основе	
становања	 у	 Србији.	 У:	 В.	 Трифуновић,	 Д.	 Минић,	 З.	 Крејовић	 (ур.)	 Зборник	 	 радова:	 Планирање	
простора,	 урбанизам	 и	 изградња,	 комплементарни	 закони	 и	 реиндустријализација	 (стр.	 47-54).	
Међународни	научно-стручни	скуп:	Летња	школа	урбанизма	2014.,	Врњачка	Бања,	Србија,	25-27.	јун,	
2014,	Београд:	Удружење	урбаниста	Србије,	ISBN	978-86-84275-31-0;	COBISS.SR-ID	208094220.	

§ 2014.	Ralević,	M.,	Mitrović,	B.,	Antonić,	B.	(2014).	Integrating	Illegal	Housing	into	the	Urban	Development	
in	Belgrade	 in	 the	Context	of	Global	Trends:	Methodological	and	Regulatory	Framework.	 In:	V.	Mako,	V.	
Lojanica	 (Eds.)	HOUSING	Development	 in	Serbia	 in	 the	Context	of	Globalization	and	 Integrations.	Vol.	3,	
Strategies	and	Models	(pp.	53-68).	Belgrade:	Faculty	of	Architecture,	ISBN	978-86-7924-134-4;	COBISS.SR-
ID	212398092.	

§ 2014.	Mitrović,	B.,	Ralević,	M.,	Antonić,	B.	(2014).	Urban	Development	in	Belgrade	in	the	Context	of	Global	
Trends:	 Chances	 of	 Illegal	 Housing	 Integration,	 In:	 E.	 Vaništa	 Lazarević,	 A.	 Krstić-Furundžić,	 A.Đukić,	M.	
Vukmirović	 (Eds.)	 “Proceedings	 of	 First	 International	 Academic	 Conference	 on	 Places	 and	 Technologies”	
(pp.	1051-1058).	Places	&	Technologies	2014,	Belgrade,	Serbia,	April	03-04,	2014.	Belgrade,	Serbia:	Faculty	
of	Architecture,	ISBN	978-86-7924-114-6.			

§ 2014.	 Ралевић,	 М.,	 Антонић,	 Б.,	 	 Митровић,	 	 Б.,	 Симеунчевић	 Радуловић,	 С.,	 Божовић.	 Р.	 (2014).			
Реиндустријализација	 Србије	 између	 илузије,	 стварности	 и	 савремених	 токова	 развоја.	 У:	 В.	
Трифуновић,	 Д.	 Минић,	 З.	 Крејовић	 (ур.)	 Зборник	 	 радова:	 Планирање	 простора,	 урбанизам	 и	
изградња,	 комплементарни	 закони	 и	 реиндустријализација	 (стр.	 191-206).	 Међународни	 научно-
стручни	 скуп:	 Летња	 школа	 урбанизма	 2014.,	 Врњачка	 Бања,	 Србија,	 25-27.	 јун,	 2014,	 Београд:	
Удружење	урбаниста	Србије,	ISBN	978-86-84275-31-0;	COBISS.SR-ID	208094220.	

§ 2014.	 Antonić,	 B.,	 Mitrović,	 B.,	 Ralević,	 M.	 (2014).	 The	 Challenges	 of	 Housing	 Regulation	 in	 Serbian	
Legislation:	 Towards	 European	 Context	 and	 Best	 Practices.	 In:	 V.	 Mako,	 V.	 Lojanica	 (Eds.)	 HOUSING	
Development	in	Serbia	in	the	Context	of	Globalization	and	Integrations.	Vol.	3,	Strategies	and	Models	(pp.	
167-	177).	Belgrade:	Faculty	of	Architecture,	ISBN	978-86-7924-134-4;	COBISS.SR-ID	212398092.			

§ 2014.	 Mitrović,	 B.,	 Ralević,	 M.,	 Antonić,	 B.	 (2014).	 The	 Illegal	 Settlements	 in	 Belgrade	 vs.	 Taming	 City	
Growth:	Case	Study	of	Belgrade,	In:	E.	Vaništa	Lazarević,	A.	Krstić-Furundžić,	A.Đukić,	M.	Vukmirović	(Eds.)	
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“Proceedings	of	First	International	Academic	Conference	on	Places	and	Technologies”	(pp.	71-77).	Places	&	
Technologies	2014,	Belgrade,	Serbia,	April	03-04,	2014.	Belgrade,	Serbia:	Faculty	of	Architecture,	ISBN	978-
86-7924-114-6.			

§ 2014.	Антонић,	Б.	(2014).	Урбанистичка	приступачност	становања	између	плана	и	стварности:	пример	
вишепородичне	станоградње	у	Сремској	Митровици.	У	В.	Мако,	В.	Лојаница	 (ур.)	ЗБОРНИК	радова	
младих	 истраживача	 на	 пројекту	 ТР36034:	 Истраживање	 и	 систематизација	 стамбене	 изградње	 у	
Србији	 у	 контексту	 глобализације	 и	 европских	 интеграција	 у	 циљу	 унапређења	 квалитета	 и	
стандарда	становања	(стр.	167-181).	Београд:	Архитектонски	факултет,	ISBN	9788679241350.	

§ 2013.	 Antonić,	 B.,	Mitrović,	 B.	 (2013),	Urban	Accessibility	 as	 an	 Instrument	 for	 Social	Housing	 Planning:	
Case	 of	 Belgrade,	 In	 Book	 of	 Proceedings	 of	 the	 Conference	 “Sustainable	 Urban	 &	 Transport	 Planning	
2013”	(pp.	233-245).	Belgrade,	Serbia,	May	16-17,	2013.	Belgrade,	Serbia:	UNDP	Serbia,	ISBN	976-86-7728-
201-1.	

§ 2013.	Mitrović,	B.,	Antonić,	B.	 (2013).	 Land	Use	Planning	and	Transport	Planning	 in	 Synergy	 to	Upgrade	
Informal	Settlements:	Case	of	Belgrade,	 In	Book	of	Proceedings	of	 the	Conference	“Sustainable	Urban	&	
Transport	Planning	2013“	(pp.	222-232).	Belgrade,	Serbia,	May	16-17,	2013.	Belgrade,	Serbia:	UNDP	Serbia,	
ISBN	976-86-7728-201-1.			

§ 2013.	Antonić,	B.,	Mitrović,	B.	(2013).	The	beauty	or	the	beast?	Can	illegal	housing	tackle	the	problem	of	
social	integration	and	social	housing?.	In:	M.	Schrenk,	V.	Popovich,	P.	Zeile,	P.	Elisei	(Eds.)	Proceedings	of	
the	 Conference	 “Real	 CORP	 2013:	 	 Planning	 Times”	 (pp.	 889-900).	 Rome,	 Italy,	 May	 20-23,	 2013.	
Schwechat,	Austria:	CORP,	ISBN	978-3-9503110-4-4.	

§ 2013.	Mitrović,	B,	Antonić,	B.	(2013).	The	taming	of	the	shrew:	coping	with	illegal	settlements	in	Belgrade,	
Serbia,	In:	M.	Schrenk,	V.	Popovich,	P.	Zeile,	P.	Elisei	(Eds.)	Proceedings	of	the	Conference	“Real	CORP	2013:		
Planning	 Times”	 (pp.	 985-994).	 Rome,	 Italy,	 May	 20-23,	 2013.	 Schwechat,	 Austria:	 CORP,	 ISBN	 978-3-
9503110-4-4.	

§ 2013.	 Ralević,	M.,	 Simeunčević	 Radulović,	 S.,	 Antonić,	 B.	 (2013).	 Danube	 Strategy	 in	 Serbia:	 Education-
Based	 Research	 of	 the	 Potentials	 of	 Serbian	 Towns	 on	 the	 Danube,	 In:	 M.	 Vujošević,	 S.	 Milijić	 (Eds.)	
Proceedings	of	 the	Conference	“Regional	Development,	 Spatial	Planning	and	Strategic	Governance”	 (pp.	
777-791).	Belgrade,	Serbia,	May	22-25,	2013.	Belgrade,	Serbia:	IAUS,	ISBN	976-86-80329-76-5.	

§ 2013.	 Ралевић,	 М.,	 Митровић,	 Б.,	 Антонић,	 	 Б.	 (2013).	 Транзиција	 и	 њен	 утицај	 на	 урбанистичко	
планирање	 у	 области	 становања:	 Правила,	 њихова	 примена	 и	 сагледавање	 изазова	 на	 примеру	
Правилника	 о	 општим	 правилима	 за	 парцелацију,	 регулацију	 и	 изградњу.	 У:	 В.	 Трифуновић,	 	 Д.	
Минић,	 З.	 Крејовић	 (ур.)	 Зборник	 	 радова:	Нови	и	 актуелни	 закони	о	 уређењу	простора	и	њихово	
спровођење.	 Приоритетни	 инвестициони	 програми	 и	 објекти	 (стр.	 3-12),	 Међународни	 научно-
стручни	скуп:	Летња	школа	урбанизма	2013.,	Тара,	Србија,	30.	мај-1.	 јун,	2013,	Београд:	Удружење	
урбаниста	Србије,	ISBN		978-86-84275-29-7.	

§ 2013.	Ралевић,	М.,	Митровић,	Б.,	Антонић,		Б.	(2013).		Урбанистичка	димензија	социјалног	становања	
у	транзиционој	Србији:	између	европских	узора	и	домаћег	законодавног	и	стратешког	оквира.	У:	В.	
Трифуновић,	 	 Д.	 Минић,	 З.	 Крејовић	 (ур.)	 Зборник	 	 радова:	 Нови	 и	 актуелни	 закони	 о	 уређењу	
простора	 и	 њихово	 спровођење.	 Приоритетни	 инвестициони	 програми	 и	 објекти	 (стр.	 117-128),	
Међународни	научно-стручни	скуп:	Летња	школа	урбанизма	2013.,	Тара,	Србија,	30.	мај-1.	јун,	2013,	
Београд:	Удружење	урбаниста	Србије,	ISBN		978-86-84275-29-7.	

§ 2013.	 	 Ралевић,	 М.,	 С.	 Симеунчевић	 Радуловић.,	 Антонић,	 	 Б.	 (2013).	 	 Дунавска	 стратегија	 по	
методологији	концепта	остварљиве	визије.	У:	В.	Трифуновић,	 	Д.	Минић,	З.	Крејовић	 (ур.)	Зборник		
радова:	 Нови	 и	 актуелни	 закони	 о	 уређењу	 простора	 и	 њихово	 спровођење.	 Приоритетни	
инвестициони	програми	и	објекти	 (стр.	 247-256),	Међународни	научно-стручни	 скуп:	Летња	школа	
урбанизма	2013.,	Тара,	Србија,	30.	мај-1.	јун,	2013,	Београд:	Удружење	урбаниста	Србије,	ISBN		978-
86-84275-29-7.	
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Вуковић-Николић,	ISBN	978-86-913959-1-9.	
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Б)	Међународне	и	националне	изложбе	

1)	професионалне	изложбе	
§ 2014.	23.	међународни	салон	урбанизма	у	Београду	(члан	тима	за	израду).	Просторни	план	јединице	

локалне	самоуправе	Куршумлија;	Измјене	и	допуне	Просторног	плана	општине	Будва.		
§ 2012.	21.	међународни	салон	урбанизма	у	Лесковцу	(члан	тима	за	израду).	Генерални	урбанистички	

план	 Пожаревца;	 План	 генералне	 регулације	 насеља	 Мало	 Црниће;	 Концепт	 просторног	 плана	
јединице	 локалне	 самоуправе	 Куршумлија;	 Усклађени	 просторни	 план	 општине	 Сурдулица;	 План	
генералне	регулације	„Конарево-Дракчићи";	План	генералне	регулације	„Јарчујак".	

§ 2010.	19.	међународни	салон	урбанизма	у	Шапцу	 	(члан	тима	за	израду).	Просторни	план	јединице	
локалне	 самоуправе	 Косјерић;	 План	 генералне	 регулације	 насеља	 Сурдулица;	 План	 генералне	
регулације	 насеља	 Перућац;	 Концепт	 Плана	 генералне	 регулације	 општинског	 центра	 Чајетина	 и	
насељеног	 места	 Златибор;	 Студија	 ресурса	 и	 потенцијала	 за	 израду	 Плана	 генералне	 регулације	
општинског	центра	Чајетина	и	насељеног	места	Златибор.	

§ 2008.	 17.	међународни	 салон	 урбанизма	 у	 Бијељини	 (члан	 тима	 за	 израду).	 Студија:	Истраживање	
развојних	могућности	зона	1.2	и	1.7,	КО	Пећинци;	Студија:	Истраживање	развојних	могућности	зона	
1.6	и	зоне	10.1	и	10.2,	КО	Сибач.	

2)	студентске	изложбе:	− 	

В)	Међународни	и	национални	конкурси:	− 	

Г)	Планови,	урбанистичко	-	архитектонски	пројекти	и	реализације	

Генерални	урбанистички	планови:	
§ 2015.	 –	 до	 данас.	 Измене	 и	 допуне	 плана	 генералне	 регулације	 Уба.	 Руководилац	 израде	 плана:	

Миодраг	Ралевић.	Сарадник	у	радном	тиму	
§ 2015.	-	до	данас.	План	генералне	регулације	Титела.	Руководиоци	израде	плана:	Миодраг	Ралевић	и	

Драгана	Бига.	Сарадник	у	радном	тиму.	
§ 2015.	 –	 до	 данас.	 План	 генералне	 регулације	 Роге.	 Руководилац	 израде	 плана:	Миодраг	 Ралевић.	

Координатор		радног		тима.	
§ 2011-2015.	 План	 генералне	 регулације	 Костолца.	 Руководилац	 израде	 плана:	 Александра	 Ђукић.	

Сарадник	у	радном	тиму.	
§ 2011-2014.	План	 генералне	регулације	насеља	Мало	Црниће.	Руководилац	израде	плана:	Миодраг	

Ралевић.	Сарадник	у	радном	тиму.	
§ 2011-2013.	 План	 генералне	 регулације	 „Конарево-Дракчићи“.	 Руководилац	 израде	 плана:	 Бисерка	

Митровић.	Сарадник	у	радном	тиму.	
§ 2011-2013.	 План	 генералне	 регулације	 „Јарчујак“.	 Руководилац	 израде	 плана:	 Бисерка	 Митровић.	

Сарадник	у	радном	тиму.	
§ 2011-2013.	 Усклађени	 план	 генералне	 регулације	 Сурдулица.	 Руководилац	 усклађивања	 плана:	

Бисерка	Митровић.	Сарадник	у	радном	тиму.	
§ 2010-2013.	План	генералне	регулације	насељеног	места	Чајетина	(седиште	општине)	са	насељеним	

местом	Злaтибор	–	II	фаза.	Руководилац	израде	плана:	Миодраг	Ралевић.	Сарадник	у	радном	тиму.	
§ 2009-2014.	 Усклађивање	 генералног	 урбанистичког	 плана	 Пожаревца.	 Руководилац	 усклађивања	

плана:	Александра	Ђукић.	Сарадник	у	радном	тиму.	
§ 2009-2012.	План	генералне	регулације	насељеног	места	Чајетина	(седиште	општине)	са	насељеним	

местом	Злaтибор	–	I	фаза.	Руководилац	израде	плана:	Миодраг	Ралевић.	Сарадник	у	радном	тиму	
§ 2009.	 План	 генералне	 регулације	 археолошког	 локалитета	 Виминацијум	 [Програм].	 Руководилац	

израде	програма	плана:	Миодраг	Ралевић.	Сарадник	у	радном	тиму.	
§ 2009-2011.	 План	 генералне	 регулације	 насеља	 Перућац.	 Руководилац	 израде	 плана:	 Бисерка	

Митровић.	Сарадник	у	радном	тиму.	
§ 2008-2015.	План	генералне	регулације	насеља	Бојник.	Руководилац	израде	плана:	Александра	Ђукић.	

Сарадник	у	радном	тиму.	
§ 2008-2011.	 План	 генералне	 регулације	 насеља	 Бајина	 Башта.	 Руководилац	 израде	 плана:	 Бисерка	

Митровић.	Сарадник	у	радном	тиму.	
§ 2008-2009.	 Генерални	 урбанистички	 план	 града	 Сремска	 Митровица	 2009.	 Руководилац	 израде	

плана:	Младен	Врзић.	Спољни	сарадник.	
§ 2008-2009.	 План	 генералне	 регулације	 Сурдулица.	 Руководилац	 израде	 плана:	 Бисерка	Митровић.	

Сарадник	у	радном	тиму.	
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Детаљни	урбанистички	планови:	
§ 2015.	–	до	данас.	План	детаљне	регулације	археолошког	локалитета	Купиник.	Руководилац	израде	

плана:	Миодраг	Ралевић.	Сарадник	у	радном	тиму.	
§ 2010-2012.	 План	 детаљне	 регулације	 локалитета	 Рендара	 на	 Копаонику,	 у	 општини	 Брус.	

Руководиоци		израде	плана:	Миодраг	Ралевић	и	Тања	Клишманић.		Координатор	израде	нацрта.	
§ 2008-2010.	План	детаљне	регулације	 пословно-производне	 зоне,	 по	моделу	 „техно	парка“	 насеља	

Чока-Сента,	Руководилац		израде	плана:	Александра	Ђукић.	Сарадник	у	радном	тиму.	
§ 2008-2009.	План	детаљне	регулације	просторног	блока	између	улица	Северни	бедем,		Краља	Петра	I,	

Стари	шор,	Јована	Цвијића	и	Јупитерова	у	Сремској	Митровици.	Руководилац		израде	плана:	Младен	
Врзић.	Спољни	сарадник.	

§ 2008.	 План	 детаљне	 регулације	 подручја	 радне	 зоне	 5.1.	 Шимановци,	 општина	 Пећинци.	
Руководилац	израде	плана:	Бисерка	Митровић.	Сарадник	у	радном	тиму.	

Урбанистички	пројекти:	
§ 2008	 -	 2012.	 Пројекат	 бициклистичко-пешачке	 стазе	 обалоутврде	 Винци	 –Тврђава	 Голубачки	 Град,	

Руководилац		израде	пројекта:	Александра	Ђукић.		Сарадник	у	радном	тиму.	
§ 2009.	 Урбанистички	 пројекат	 градског	 купалишта	 у	 Сремској	 Митровици	 са	 помоћним	 објектима,	

Руководилац	израде	пројекта:	Зорица	Жигић,	Спољни	сарадник.	
§ 2008.	Урбанистички	пројекат	Сребрнац,	просторна	целина	6	-	етно-комплекс	2,	Копаоник,	у	Општини	

Брус.	Руководилац	израде	пројекта:		Бисерка	Митровић.	Сарадник	у	радном	тиму.	

Остала	урбанистичка	документација:	
§ 2009.	 Студија:	 Програмско-урбанистичко	 решење	 на	 парцелама	 1744/1	 и	 1745/1,	 Шимановци.	

Руководилац	израде	студије:	Миодраг	Ралевић.		Сарадник	у	радном	тиму.	
§ 2009.	Студија:	Сремска	Митровица	-	градски	идентитет	и	његово	промовисање.	Руководилац	израде	

студије:	Младен	Врзић.		Спољни	сарадник.	
§ 2008.	Студија:	Истраживање	развојних	могућности	зона	1.2	и	1.7,	КО	Пећинци.	Руководилац	израде	

студије:	Миодраг	Ралевић.		Сарадник	у	радном	тиму.	
§ 2008.	 Студија:	 Истраживање	 развојних	 могућности	 зоне	 1.6,	 КО	 Пећинци,	 и	 зонa	 10.1	 и	 10.2,	 КО	

Сибач.	Руководилац	израде	студије:	Миодраг	Ралевић.		Сарадник	у	радном	тиму.	

Просторни	планови:	
§ 2015	–	до	данас.	Просторни	план	 јединице	локалне	самоуправе	Тител.	Руководиоци	израде	плана:	

Миодраг	Ралевић	и	Драгана	Бига.	Координатор	радног	тима.	
§ 2013	–	 	до	данас.	Измјене	и	допуне	Просторног	плана	општине	Будва.	Руководилац	израде	плана:	

Миодраг	Ралевић.	Сарадник	у	тимском	раду.	
§ 2011	 -	 2013.	 Просторни	 план	 јединице	 локалне	 самоуправе	 	 Бојник.	 Руководилац	 израде	 плана:		

Бисерка	Митровић.		Сарадник	у	тимском	раду.	
§ 2011	 -	 2013.	 Усклађени	 просторни	 план	 општине	 	 Сурдулица.	 Руководилац	 усклађивања	 плана:		

Бисерка	Митровић.	Координатор	у	тимском	раду	и	аутор	области	Мере	за	подстицање	равномерног	
територијалног	развоја	и	кооперације	са	суседним	јединицама	локалне	самоуправе.	

§ 2010	-	2015.	Просторни	план	јединице	локалне	самоуправе		Куршумлија.	Руководилац	израде	плана:		
Бисерка	 Митровић.	 	 Координатор	 у	 тимском	 раду,	 аутор	 области	 Туризам,	 Комунална	
инфраструктура,	 Мере	 за	 подстицање	 равномерног	 територијалног	 развоја	 и	 кооперације	 са	
суседним	јединицама	локалне	самоуправе	и	коаутор	[са	Б.	Митровић]	Опште	концепције	плана.	

§ 2010	-	2012.	Просторни	план	јединице	локалне	самоуправе	Уб.	Руководилац	израде	плана:		Бисерка	
Митровић.		Сарадник	у	радном	тиму.	

§ 2009	 -	 2011.	 Просторни	 план	 јединице	 локалне	 самоуправе	 Косјерић.	 Руководилац	 израде	 плана:		
Бисерка	 Митровић.	 	 Координатор	 у	 тимском	 раду	 и	 аутор	 области	 Туризам	 и	 Комунална	
инфраструктура.	

§ 2009	 -	 2010.	 Просторни	 план	 јединице	 локалне	 самоуправе	 Ражањ	 –	 I	 фаза.	 Руководилац	 израде	
плана:	 	 Бисерка	 Митровић.	 Координатор	 у	 тимском	 раду	 и	 аутор	 области	 Туризам	 и	 Комунална	
инфраструктура.	

§ 2008.	 Просторни	 план	 општине	 Голубац	 [Нацрт].	 Руководилац	 израде	 нацрта:	 Александра	 Ђукић.	
Сарадник	у	радном	тиму.	

Стратешке	процене	утицаја,	Стратегије:	
§ 2014.	Стратешка	процена	утицаја	стратегије	развоја	водног	саобраћаја	Републике	Србије	од	2015.	до	

2025.	 године	на	животну	 средину.	 Руководилац	израде	 стратегије:	Миодраг	 Ралевић,	 Евица	Рајић.	
Сарадник	у	радном	тиму.	
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Архитектонски	пројекти:	
§ 2009.	Архитектонски	пројекат	ски-бифеа	на	Сребрнцу,	Копаоник,		општина	Брус.	Руководилац	израде	

пројекта:	Тања	Клишманић.		Сарадник	у	радном	тиму.	
§ 2008-2009.	 Архитектонски	 пројекат	 спортске	 зграде	 у	 Великим	 Радинцима,	 Сремска	 Митровица.	

Руководилац	израде	пројекта:	Сања	Ћурчић.		Спољни	сарадник.	

Д)	Остало	

1)	Учешће	у	организацији	догађаја,		манифестација	и	изложби	
§ 2016.	3rd	OIKONET	међународна	радионица	"Renewing	/	Revitalizing:	Creating	Liveable	Cities",	6-11	јун	

2016.,	Београд,	Србија.	Организатор:	Универзитет	у	Београду	-	Архитектонски	факултет,	руководилац:	
Доц.	др	Мирјана	Деветаковић	(у	својству	тутор/асистент)	

§ 2016.	Међународни	научно-стручни	скуп	„Летња	школа	урбанизма	2016",	17-19.	мај	2016.,	Јагодина,	
Србија,	Дужност:	члан	организационог	одбора.	

§ 2016.	COST	Action	TU1203	"Crime	Prevention	through	Urban	Design	and	Planning"	састанак	радних	група,	
8-10.	јун	2016.	Београд,	Србија,	Организатор:	Архитектонски	факултет,	Београд,	Србија.	Руководилац:	
Проф.	др	Александра	Ђукић.	Дужност:	технички	асистент.	

§ 2015-16.	 3.	 међународна	 академска	 конференција	 „Места	 и	 технологије	 2016.	 /	 Places	 and	
Technologies	2016“	[у	припреми],	14-15.	април	2016.,	Београд,	Србија.	Дужности:	Технички	секретар	
конференције.	

§ 2015.	-	COST	Action	TU1104	“Smart	Energy	Regions”	научни	скуп,	23-24.	април	2015.,	Београд,	Србија.	
Локални	 организатор	 скупа:	 Архитектонски	 факултет	 Универзитета	 у	 Београду.	 Руководиоци	
организације	 скупа:	 проф.	 др	 Александра	 Крстић-Фурунџић	 и	Проф.	 Александра	Ђукић.	 Дужности:	
техничка	подршка.	

§ 2015.	 -	 24.	 међународни	 салон	 урбанизма	 [са	 стручним	 каталогом	 ISBN	 978-86-84275-33-4],	 06-13.	
новембар	2015.,	Ниш,	Србија.	Дужности:	техничка	подршка.	

§ 2014.	 23.	 међународни	 салон	 урбанизма	 [са	 стручним	 каталогом	 ISBN	 978-86-84275-32-7],	 07-15.	
новембар	 2014.,	 Београд,	 Србија.	 Дужности:	 Члан	 селекционе	 комисије	 са	 студентске	 радове;	
контрола	и	техничка	помоћ	око	пријава	студентских	радова.	

§ 2008.	„BIG“	изложба	у	оквиру	„Ноћи	музеја	2008“.	Организатор:	КМА	-	Клуб	Младих	Архитеката.	Лице	
за	техничку	подршку.	

2)	Учешће	на	националним	скуповима	у	својству	посматрача	
§ 2015.	Национални	скуп	Јачање	националних	капацитета	за	одрживо	становање	и	урбани	развој,	у	

организацији	Министарства	грађевинарства,	саобраћаја	и	инфраструктуре	РС,	Београд.	
§ 2014.	 Национални	 скуп	 Јачање	 националних	 капацитета	 за	 одрживо	 становање,	 у	 организацији	

Министарства	грађевинарства,	саобраћаја	и	инфраструктуре	РС,	Београд.	
§ 2009.	Национални	скуп	Социјално	становање,	у	организацији	УН	Хабитат	Србија,	Београд.	
§ 2008.	Национални	скуп	Територијални	информациони	системи,	у	организацији	УН	Хабитат	Србија,	

Београд.	
§ 2008.	Национални	скуп	Стамбене	реформе	у	Србији,	у	организацији	УН	Хабитат	Србија,	Београд.	
§ 2007.	 Национални	 скуп	 Излагање	 и	 промоција	 градског	 интегрисаног	 локалног	 развоја,	 у	

организацији	УН	Хабитат	Србија,	Београд.	

ОСТАЛИ	СТРУЧНИ	РАДОВИ:	-		

4.	 МЛАДЕН	ПЕШИЋ	маст.инж.арх.	

Основни	биографски	подаци	
Датум	рођења:	 12.04.1986.	

Стручна	биографија,	дипломе	и	звања	

А)	Образовање	

▪ 2009–до	данас.	Докторске	академске	студије	-	Универзитет	у	Београду,	Архитектонски	факултет.,	
усмерење	–	студије	научног	карактера,	основна	област	истраживања	–	Архитектура.	

▪ 2007-2009.	мастер	академске	студије	-	Архитектонски	факултет	Универзитет	у	Београду	
(просечна	оцена	током	студија:	9.93).	Звање:	Мастер	инжењер	архитектуре	
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▪ 2004-2007.	Основне	академске	студије	-	Архитектонски	факултет	Универзитет	у	Београду	
(просек	оцена	током	студија	9.31),	звање:	инжењер	Архитектуре		

▪ 2004.	Гимназија	у	Лесковцу	
Оцене	предмета	из	уже	научне	и	уметничке	области	за	коју	се	кандидат	бира:	9.54	

Б)	Професионално	радно	искуство		

▪ 2010-до	 данас.	 Сарађује	 са	 агенцијом	 „Гео	 Меда“	 на	 пословима	 израде	 архитектонске	 и	
урбанистичке	документације	(израда	идејних	и	главних	архитектонско-урбанистичких	пројеката)		

▪ 2012-до	данас.	Члан	архитектонског	студија	„КОЛАЖ:	платформа	за	архитектуру	и	дизајн“	

В)	Рад	у	настави	

§ 2015-2016.	МАСА	–	Модул	Урбанизам	на	завршном	раду	у	оквиру	студија	проф.	др	Владана	Ђокића	–	
„ЛУКА	РАЗЛИЧИТОСТИ	–	Ре-инвенције	јавних	простора	и	садржаja	Ријечког	залива“	

§ 2006-2010.	 учествује	 у	 настави	 на	 	 департману	 за	 	 архитектуру	 Архитектонског	 факултета	
Универзитета	у	Београду	(демонстратор)	

Г)	Професионално	усавршавање	–	учешће	на	семинарима	и	радионицама	

▪ 2014.	Учесник	радионице	у	оквиру	програма		„Креативна	Европа	2014	–	2020:	Србија	и	перспективе	
европске	сарадње	30.	јуна,	1.	и	2.	јула	2014.	године.	

▪ 2011.	Курс	''Култура	и	уметност	у	социјалистичкој	Југославији''.	Организација:	едукативни	програма	
Фонда	Музеја	савремене	уметности	у	Београду.	Београд,	2011	година	

▪ 2011.	Међународна	радионица	''After	the	project	(AtP)	/	Contemporary	reading	of	Modern	Mass	Housing	
States,	Eco-Reh'',	Организација:	Universitat	Politecnica	de	Catalunya,	Барселона.	

▪ 2010.	Open	Up	Workshop	/	фебруар	2010,	организатор:	Media	Lab	Prado-	Madrid,	Шпанија,	пројекат	и	
реализација	дигиталне	фасаде/		

▪ 2009.	„Одговорни	млади	одржива	будућност“,	у	организацији	AIESEC	Srbija,	Народна	банка	Србије,	
мај	2009.		

▪ 2009.	Пројекат	„Goethe-Gerila“	организатор:	Гете	института	у	Београду;		
▪ 2009.	Процена	предела	и	просторно	планирање	у	заштићеним	подручјима-	Бока	Которска	/	

септембар	2009,	организатор:	GTZ	Подгорица/ 

Д)	Вештине	и	познавање	компјутерских	програма	

• Auto	CAD,	3D	Max,	Adobe(пакет	програма),	Rhinoceros,	and	Microsoft	Office(пакет	програма)		

Ђ)познавање	страних	језика:		

	 Енглески	 језик,	 разумевање	 Немачког	 и	 Шпанског	 језика	 (Положен	 University	 of	 Cambridge	 ESOL	
Examination,	(English	for	Speakers	of	Other	Languages),	FCE	i	CAE;	шпански	језик-	почетно	знање)		

Е)	Остало	

Стипендије	
§ Министарства	просвете	и	науке,	ангажован	на	научно	истраживачком	пројекту	од	2011.	године;	
§ Фонда	за	младе	таленте	Републике	Србије(2006-2007);		
§ Фонда	за	развој	научног	и	уметничког	подмлатка	(од	2009);		
§ Фонда	за	доделу	награда	Града	Лесковца	(2009).	

Признања	и	награде		
§ 2013.	Конкурс		за	идејно	урбанистичко	–	архитектонско	решење	уређења	централне	зоне	Лесковца,),	

са:	дипл.	инж.	арх.	Аном	Раковић	и	М.	арх.	Милорадом	Пејановићем	-	ЈЕДНАКОВРЕДНИ	ПРВИ	ОТКУП	
(прве	три	награде	нису	додељене)	

§ 2011.	Конкурс	за	идејно	архитектонско-урбанистичко	решење	''Комплекс	комерцијалне	делатности,	
култура	 и	 паркирање''	 у	 склопу	 регулационог	 плана	 ''Центра	 града''	 Бијељина,	 са:	 дипл.	 инж.	 арх.	
Михаило	Лујак	и	дипл.инж.арх	Ива	Марковић	-	ДРУГА	НАГРАДА,	

§ 2007.	 Конкурс	 за	 Идејно	 решење	 Центра	 за	 културу	 у	 Бијељини,	 Република	 Српска.	 Распис:	 Град	
Бијељина,	Мај	2007.,	са:	Михаило	Лујак	дипл.	инж.арх,	Александар	Кушић,	студ	арх.		-	ОТКУП	(друга	и	
трећа	награда	нису	додељене),		
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§ 2006.	 Конкурс	 за	 Идејно	 урбанистичко	 решење	 комплекса	 на	 локацији	 ПФЦ	 10	 и	 архитектонско	
решење	 стамбено-	 пословног	 објекта	 на	 парцели	 ГП-1	 (ПФЦ	 10)	 у	 блоку	 61,	 на	 Новом	 Београду	
архитектонско	 решење	 стамбено-	 пословног	 објекта	 у	 блоку	 61	 на	 Новом	 Београду.	 Распис:	 Град	
Београд,	 Октобар	 2006.,	 са:	 Наташа	 Јанковић,	 студ.	 арх,	 Душан	 Стојановић,	 студ	 арх.,	 ДРУГА-	
ЈЕДНАКОВРЕДНА	ПОВИШЕНА	НАГРАДА	(прва	награда	није	додељена).	

НАУЧНИ	И	СТРУЧНИ	РАДОВИ	РЕЛЕВАНТНИ	ЗА	ОБЛАСТ	УРБАНИЗМА	

Научноистраживачки	пројекти	-	ангажован	као	стипендиста	Министарства	просвете	и	науке		
§ 2011-2016.	Утицај	климатских	промена	на	природне	ресурсе	и	заштиту	животне	средине	-	праћење	

утицаја,	адаптација	и	ублажавање.	Евиденциони	број	уговора:	43007,	Руководилац	пројекта:	проф.	
др	Ратко	Кадовић,	Универзитет	у	Београду,	Шумарски	факултет.	Назив	подпројекта:	Утицај	
климатских	промена	на	планирање	урбаног	и	руралног	развоја	у	циљу	очувања	животне	средине,	
Руководилац	подпројекта:	проф.	др	Владан	Ђокић,	Универзитет	у	Београду,	Архитектонски	факултет.		

А)	Међународне	и	националне	конференције	и	објављени	радови	

§ 2015.	 Pešić,	 M.	 Martinović,	 M."Synthesis	 of	 Arts	 and	 Architecture:	 Community	 Centres	 in	 Socialist	
Belgrade"-Shared	Practices:	The	Intertwinement	of	the	Arts	in	the	Culture	of	Socialist	Eastern	Europe,	The	
Kumu	 Art	 Museum’s	 fall	 conference	 2015,	 In	 cooperation	 with	 the	 Institute	 of	 Art	 History,	 Estonian	
Academy	of	Arts,	October	22-24,	2015.		

§ 2015.	 Pešić,	 M.	 "Re-framing	 the	 Exhibition	 ‘Serbian	 Architecture	 1900	 –	 1970’	 –	 Exhibition	 Genesis	
Between	 Planned,	 Displayed	 and	 Imagined"-	 Entangled	 Histories,	 Multiple	 Geographies,	 EAHN	 2015	
Belgrade,	Serbia,	October	14-17,	2015.		

§ 2014.	Буњак,	К.	и	Пешић,	М.	 „Лица	„нових“	еко	руралности,	у	каталогу	изложбе	„7	 традиција	лица	
руралности“,	ур.	мр	Јелена	Тоскић,	организатор	„Музеј	на	отвореном	„Старо	село“	у	Сирогојну,	стр.	
21-26.	Цицеро:	Београд,	2014.	

§ 2014.	 Буњак,	 К.	 и	 Пешић,	 М.	 „Изложба	 као	 место	 експеримента	 и	 производње“,	 у	 каталогу	
„Антологија	руралности:	каталог	радова	са	радионице“,	ур.	мр	Јелена	Тоскић,	организатор	Музеј	на	
отвореном	„Старо	Село“,	Сирогојно,	стр.	14-17.	Цицеро:	Београд,	2014.			

§ 2014.	 Pešić,	 Mladen	 i	 Ksenija	 Bunjak.	 „Izložbe	 arhitekture	 kao	 mesto	 kolektivnog	 eksperimenta	 i	
proizvodnje:	 Nove	 eko-ruralnosti	 i	 principi	 tradinovacije.“	 u	 Uticaj	 kilmatskih	 promena	 na	 planiranje	 i	
projektovanje:	 Smernice	 i	 preporuke.	ur.	 Vladan	 Đokić	 i	 Zoran	 Lazović.	 Beograd:	 Univerzitet	 u	 Beogradu	
Arhitektonski	fakultet,	2014.	

§ 2014.	 Pešić	M.,	 Exhibitory	 potential	 of	 national	 pavilions	 in	 the	 Venice	 Biennale	 and	 other	 world	 fairs.	
Kultura	(144):	231-246.	

§ 2013.	 Bunjak,	 Ksenija	 i	 Mladen	 Pešić,	 „Metodologija	 kreiranja	 obrazaca	 za	 adaptaciju	 ruralnih	 područja	
Srbije	 na	 klimatske	 i	 kontekstualne	 promene	 –	 Atlas	 srpskih	 sela“	 u:	 Đokić	 V.	 (ur.)	 Uticaj	 klimatskih	
promena	na	planiranje	i	projektovanje	III.	Kreiranje	strategija	i	obrazaca.	Beograd:	Univerzitet	u	Beogradu	
Arhitektonski	fakultet,	2013.	

§ 2013.	 Milovanović,	 Đorđe	 i	 Mladen	 Pešić,	 „Uticaj	 klimatskih	 promena	 na	 formulisanje	 novih	 obrazaca	
kolektivnih	akcija	u	 cilju	ekološkog	unapređenja	 javnih	prostora	 i	 zelenih	površina	 stambenih	naselja”	u:	
Đokić	V.	 (ur.)	Uticaj	 klimatskih	promena	na	planiranje	 i	 projektovanje	 III.	 Kreiranje	 strategija	 i	 obrazaca.	
Beograd:	Univerzitet	u	Beogradu	Arhitektonski	fakultet,	2013.		

§ 2013.	 Bunjak,	 Ksenija	 and	 Mladen	 Pešić.	 „Towards	 an	 Eco-village	 Network:	 Serbian	 Village	 Atlas“.	 in:	
Versteegh,	 P.	 (ed.)	 Alter-rurality:	 exploring	 architectural	 representations	 and	 repeasantations.	 Fribourg:	
Ecole	d’ingénieurs	et	d’architectes	de	Fribourg,	2013.	(u	procesu	publikovanja)	

§ 2013.	 PAJKIĆ,	Milica;	MARTINOVIĆ,	Marija	 i	 PEŠIĆ,	Mladen.	Architectural	 Policy	of	 Republic	 of	 Serbia,	 in	
Book	 of	 Abstracts	 –	 2nd	 International	 Scientific	 Conference	 Regional	 Development,	 Spatial	 Planning	 and	
Strategic	Governance	–	RESPAG	2013.	editors:		 Igor	 Marić	 and	 	 Jasna	 Petrić,	 Belgrade:	 Institute	 of	
Architecture	and	Urban	and	Spatial	Planing	of	Serbia	(IAUS),	2013.	str.	33.	(ISBN	978-86-80329-75-8)	

§ 2013.	 PAJKIĆ,	Milica;	MARTINOVIĆ,	Marija	 i	 PEŠIĆ,	Mladen.	Architectural	 Policy	of	Republic	 of	 Serbia,	 in	
Conference	Proceedings	–	2nd	 International	Scientific	Conference	Regional	Development,	Spatial	Planning	
and	Strategic	Governance	–	RESPAG	2013.	editors:		 Miodrag	 Vujošević	 and	 Saša	 Milijić,	 Belgrade:	
Institute	of	Architecture	and	Urban	and	Spatial	Planing	of	Serbia	(IAUS),	2013.	str.	160	-	175.	(ISBN	978-86-
80329-76-5)	

§ 2013.	Bunjak,	Ksenija	and	Mladen	Pešić.	„Position	of	 rural	areas	on	the	territory	of	Serbia	 in	the	time	of	
globalization“.	 in:	 Bogdanović,	 R.	 (ed.)	 Conference	 Proceedings:	 On	 Architecture	 –	 International	
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Conference	 and	 Exhibition,	 Belgrade:	 STRAND	 –	 Sustainable	 Urban	 Society	 Association,	 9-16.	 December	
2013,	pp.	589-598.	(ISBN	978-86-89111-04-0)	

§ 2013.	MARKOVIĆ	Iva	and	PEŠIĆ,	Mladen.	”Architectural	representation	of	the	socialist	consumerist	Society,	
in	Abstracts	 of	 Papers	 Presented	 at	 Shopping	 Scapes	 '13	-	 Typologies,	 history	 &	 geography,	 ed.	
Departamento	 de	 Arquitectura	Universidade	 Lusófona	 de	 Humanidades	 e	 Tecnologias	Lisboa,	 Portugal	
2013.	p.	36	(прихваћен	абстракт)	

§ 2013.	 „Jugoslovensko	 potrošаčko	 društvo:	 arhitektonski	 model	 mestа	 kupovine“,	 са	 Ивом	 Марковић,	
SOCIJALIZAM	 NA	 KLUPI,	 Kulturološke	 i	 povijesne	 interpretacije	 jugoslavenskoga	 i	 postjugoslavenskih	
društava,	Међународни	 научни	 скуп,	 Пула,	 Хрватска,	 5.	 –	 7.	 децембар	 2013.	 Књига	 сажетака,	 ISBN	
978-953-7498-75-7	

§ 2013.	Pešić,	M.	„Exhibitionary	Complex:	Architecture	as	an	Exhibit“		у	SAJ	–	Serbian	Architectural	Journal.	
§ 2012.	 Bunjаk,	 Ksenijа,	 i	 Mlаden	 Pešić	 i	 Vаnjа	 Pаnić.	 „Analiza	 aktivnosti	 i	 potreba	 korisnika	 u	 funkciji	

razrađivanja	optimalnog	modela	za	ublažavanje	posledica	klimatskih	promena	u	građenoj	sredini“	u:	Đokić	
V.	(ur.)	Uticaj	klimatskih	promena	na	planiranje	i	projektovanje	II.	Razvijanje	optimalnog	modela.	Beogrаd:	
Univerzitet	u	Beogrаdu,	Arhitektonski	fаkultet,	2012.	ISBN	978-86-7924-093-4	

§ 2012.	 Pešić,	 Mladen.	 i	 Kušić,	 Aleksandar.	 „Arhitektura	 i	 klimatske	 promene	 u	 savremenim	 izložbenim	
praksama	 –	 moguće	 interpretacije	 i	 uticaji	 na	 aktuelne	 arhitektonske	 prakse“	 u:	 Đokić	 V.	 (ur.)	 Uticaj	
klimatskih	promena	na	planiranje	i	projektovanje	II.	Razvijanje	optimalnog	modela.	Beogrаd:	Univerzitet	u	
Beogrаdu,	Arhitektonski	fаkultet,	2012.	ISBN	978-86-7924-093-4	

§ 2012.	PEŠIĆ,	Mladen;	KUŠIĆ,	Aleksandar.	Land	Use	in	Transition	–	Driven	Urban	Development	and	Climate	
Change:	Confronting	the	Desired	and	Achieved,	in	Conference	Abstracts	International	Conference	on	''Land	
Conservation''	 -	 LANDCON	 1290.	 Sustainable	 Land	Management	 and	 Climate	 Changes,	 editors:	Miodrag	
Zlatić	 and	 Stanimir	 Kostadinov,	 University	 of	 Belgrade,	 Faculty	 of	 Forestry,	 2012.	 str.110.	 (ISBN	 978-86-
7299-205-2)		

§ 2012.	 KUŠIĆ,	 Aleksandar,	 PEŠIĆ,	Mladen	 i	MARKOVIĆ	 Iva.	 ”The	 Landscapes	 of	 Non-Alignment:	 Belgrade	
Riverbanks	and	the	(Re)	Structuring	of	Socialist	Power	Relations”,	u	Peer	Reviewed	Proceedings	of	ECLAS	
2012	Conference	 at	Warsaw	University	 of	 Life	 Sciences	 –	 SGGW	–	 The	 Power	 of	 Landscape,	 ed.	 Izabela	
Dymitryszyn,	Malgorzata	Kaczynska	i	Gabriela	Maksymiuk.	Warsaw:	Universiry	of	Life	Sciences,	Faculty	of	
Horticulture	and	Landscape,	2012.	str.	50-54.	(ISBN	978-83-935884-0-4)			

§ 2012.	MARKOVIĆ,	Iva,	PEŠIĆ,	Mladen	i	ŠARIĆ,	Jagoda.	“The	space	of	socialistic	presentation:	The	Museum	
of	 Revolution	 as	 monument	 of	 political	 power,”	 у	 International	 Conference	 Architecture	 and	 Ideology	
Proceedings,	 ed.	 Vladimir	 Mako,	 Mirjana	 Roter	 Blagojević	 i	 Marta	 Vukotić	 Lazar.	 Belgrade:	 Faculty	 of	
Architecture	 –	 University	 of	 Belgrade,	 Board	 of	 Ranko	 Radović	 Award,	 Association	 of	 Applied	 Arts	 and	
Artists	 and	Designers	 of	 Serbia	 (ULUPUDS),	 2012.	 str.	 44.	 (ISBN	978-86-7924-083-5)	 (Рад	 је	 објављeн	 у	
целости	 у	 електронској	 форми	 (CD)	 -	 International	 Conference	 Architecture	 and	 Ideology	 CD	
Proceedings.	str.	157	–	164.)	

§ 2012.	PEŠIĆ,	Mladen	i	MARKOVIĆ,	Iva.	“Possibilities	of	(re)	activation	of	abandoned	industrial	buildings:	A	
new	conceptual	model	of	 the	Belgrade	brownfield	and	 its	application	 to	 the	 local	 industrial	heritage“,	u	
New	Urbanity:	Cities	vs.	Global	Challenges,	ed.	Ružica	Bogdanović.	Belgrade:	STRAND:	Sustainable	Urban	
Society	 Association,	 2012.	 str.	 40.	 (ISBN	 978-86-89111-00-2)	 (Рад	 је	 презентован	 на	 међународној	
конфренцији	„STRAND:	NEW	URBANITY:	CITIES	VS.	GLOBAL	CHALLENGES“	у	оквиру	панела	„City	Planning	
in	a	Period	of	Transition“	(Београд,	Србија,	26	–	28.	04.	2012.)	Рад	је	објављeн	у	целости	у	електронској	
форми	(CD)	CD	Proceedings.	str.	164	–	173.)	

§ 2012.	ŠARIĆ,	Jagoda,	PEŠIĆ,	Mladen	i	MARKOVIĆ,	Iva.	“Contemporary	Exhibition	and	Architectural	concepts	
in	the	presentation	of	archaeological	heritage”,	u	Book	of	abstracts	Symposium	Archaeological	Heritage	–	
its	 Role	 in	 Education,	 Presentation	 and	 Popularization	 of	 Science,	 ed.	 Miomir	 Korać	 i	 Slaviša	 Perić.	
Belgrade:	The	 Institute	of	Archaeology,	Center	 for	New	Technologies,	2012.	str.	14.	 (ISBN	978-86-80093-
82-6)	(Рад	је	презентован	на	симпозијуму	„Archaeological	Heritage	–	its	Role	in	Education,	Presentation	
and	Popularization	of	Science“	у	оквиру	панела	„Archaelogical	special	 themes	 in	terms	of	presentation“	
(Виминацијум,	Србија,	5-8.	10.	2012.)/	

§ 2012.	PEŠIĆ,	Mladen.	''Survival	of	Modern-	contemporary	exhibition	practice	and	curating	of	Modern'',	 in	
Abstracts	Docomomo	Conference	 in	ESPOO	FINLAND	–	The	Survival	of	Modern,	ed.	Timo	Tuomi.	 Espoo:	
Tavicon	 Oy,	 2012.	 str.	 104.	 (ISBN	 978-952-93-0935-1)	 /Рад	 је	 презентован	 –	 постер	 презентација	 у	
оквиру	 „12th	 International	 Docomomo	 Conference	 The	 Survival	 of	Modern-	 From	 Coffee	 Cup	 to	 Plan“	
(Espoo,	Finland,	7-10.	08.	2012.)/	

§ 2012.	 Bunjak,	 Ksenija;	 Pesic,	 Mladen	 and	 Kusic,	 Aleksandar.	 “Post-socialist	 urban	 development	 of	 New	
Belgrade:	old	vs	new	building	typology	against	the	backdrop	of	current	climate	and	ideological	changes”,	



	

20	

	

in:	Proceedings	 form	 EAAE/ISUF	 International	 Conference	 “New	Urban	 Configurations”,	 Delft:	 Faculty	 of	
Architecture,	 Technical	University	of	Delft,	 16-19	October	2012.	 (у	процесу	публиковања)	pp.	320-328.	
ISBN	978-1-61499-365-0	

§ 2012.	 ПЕШИЋ,	 Младен,	 БУЊАК,	 Ксенија,	 и	 КУШИЋ,	 Александар.	 „Модуларна	 координација	
појединачних	 акција	 ублажавања	 климaтских	 промена“,	 у	 Зборник	 радова	 iv	 међународни	
симпозијум	студената	докторских	студија	из	области	грађевинарства,	архитектуре	и	заштите	
животне	 средине,	 ур.	 Зоран	 Грдић	 и	 Гордана	 Топличић-Ђурић,	 Ниш	 :	 Грађевинско-архитектонски	
факултет,	2012.	стр.	119-	126.			(ISBN	978-86-88601-06-1)			

§ 2012.	Pešic,	Mladen	and	Bunjak,	Ksenija.	“Arhitektonsko	i	urbanističko	projektovanje	kao	način	mitigacije	i	
adaptacije	na	klimatske	promene:	novi	vidovi	intervencija	i	učešće	korisnika”.	iNDiS	2012	planning,	design,	
construction	 and	 building	 renewal,	 Novi	 Sad,	 Serbia,	 28-30	 November	 2012.	 str.	 411-419.	 ISBN	 978-89-
7892-452-1	

§ 2011.	 Bunjаk,	 Ksenijа,	 Vаnjа	 Pаnić	 i	Mlаden	 Pešić.	 „Beogrаdskа	Modernа	 (period	 1930-1940):	 Elementi	
ekološke	аrhitekture	u	projektovаnju	višeporodičnih	stаmbenih	zgrаdа	i	pitаnje	njihove	održivosti	u	svetlu	
аktuelnih	klimаtskih	promenа“.	u:	Đokić	V.	 (ur.)	Uticаj	klimаtskih	promenа	nа	plаnirаnje	 i	projektovаnje.	
Beogrаd:	Univerzitet	u	Beogrаdu,	Arhitektonski	fаkultet,	2011,	str.	167-185.ISBN	978-86-7924-065-1	

Остале	публикације	
§ У	 оквиру	 филозофског	 дискурса	 истраживања	 урађен	 је	 превод	 текста	 	 “Prvi	 Intervju”,	 u	 Jean	

Baudrillard	 and	 Jean	 Nouvel,	 The	 singular	 objects	 of	 architecture,	 Minneapolis	 -	 London,	 University	 of	
Minnesota	 Press,	 str.	 3-33.	 Превод	 текста	 је	 део	 Зборника	 текстова	 о	 архитектури	 у	 издању	
Архитектонског	 факултета,	 под	 насловом	 Дијалози	 са	 архитектама:	 о	 речи	 архитекте	 као	
архитектуралном	акту/	приредили	Петар	Бојанић	и	Владан	Ђокић	

§ Међународни	 симпозијум	 студената	 докторских	 студија	 из	 области	 грађевинарства,	 архитектуре	 и	
заштите	животне	средине	-	PhIDAC	у	Новом	Саду,	у	септембру	2011.	године.	У	оквиру	симпозијума	
публикован	рад:	’’Biennale	of	Venice-	Architecture	of	national	pavilions	as	a	political	poster’’;	

Б)	Међународне	и	националне	изложбе	

1)	професионалне	изложбе:	
§ 2015.	 37.	 салон	 архитектуре,	 Музеј	 примењене	 уметности	 Београд,	 април	 2015.	 године.	 У	 оквиру	

изложбе	у	категорији	„Истраживачки	радови	и	изложбе“	излагани	су	радови:		Изложба	„7	традиција	
лица	руралности“	 и	 резултати	 радионице	 „Антологија	 руралности“,	 у	 сарадњи	 са	 Ксенијом	Буњак,	
Николом	Крстовићем	у	оквиру	Музеја	на	отвореном	„Старо	Село“,	Сирогојно.	

§ 2013.	 35.	 салон	 архитектуре,	 Музеј	 примењене	 уметности	 Београд,	 април	 2013.	 године.	 У	 оквиру	
изложбе	 излагани	 су	 радови:	 Конкурс	 за	 архитектонско-	 урбанистичко	 решење	 „Идејни	 анкетни	
конкурс	за	израду	урбанистичко-архитектонског	решења	уређења	непосредне	зоне	трга	Славија	са	
фонтаном	 у	 Београду'';	 Конкурс	 за	 идејно	 архитектонско-урбанистичко	 решење	 колективног	
становања	на	локацији	Расадник	у	Лазаревцу;	Истраживачки	пројекат:	''Јавни	простори	у	суседству-	
саморазградиве	трајно	удобне	структуре''.	

§ 2012.	 34.	 салон	 архитектуре,	 Музеј	 примењене	 уметности	 Београд,	 април	 2012.	 године.	 У	 оквиру	
изложбе	 излагани	 су	 радови:	 Конкурсно	 за	 архитектонско-	 урбанистичко	 решење	 ''Комплекс	
комерцијалне	 делатности,	 култура	 и	 паркирање'';	 Истраживачки	 пројекат:	 ''Јавни	 простори	 у	
суседству-	саморазградиве	трајно	удобне	структуре''.	

§ 2011.	 33.	 салон	 архитектуре,	 Музеј	 примењене	 уметности	 Београд,	 април	 2011.	 године.	 У	 оквиру	
изложбе	излаган	је	рад,	конкурсно	решење	студентског	становања	’’Jump(in)ing	house’.	/	Конкурс	за	
студентско	 становање	 (Student	 housing	 –	 International	 competition	 for	 architects	 up	 to	 35,	 	 Атина,	
Грчка.	

§ 2011.	Београдске	интернационалне	недеље	архитектуре.		Изложба	''	РЕСТАРТ	–	Архитектура	у	Босни	
и	Херцеговини	1995–2010''.	

§ 2010.	 „FRAJLAUTCAJHNEN“	интерактивна	изложба	звука	и	цртежа,	Гете	–	институт	Београд,	октобар	
2010	/	презентација	радова	радионице	са	Торстеном	Штрајхардом	(Тorsten	Schreihard)		

§ 2010.	Архитектура	у	БиХ	1995-	2010,	октобар	2010,	Центар	за	културу	Бијељина.	
§ 2010.''Дан	Д''-	дизајнерски	сајам,	Загреб,	јун	2010;	организатор:	Хрватско	дизајнерско	друштво.	
§ 2009.	31.	Салон	архитектуре.	Изложба	Student	Housing	18+_	Атина,	Грчка,		
§ 2009.	 Музеј	 Примењене	 Уметности,	 “XXXI	 Salon	 Arhitekture”,	 Београд.	 Изложба	 Метаморфоза	

простора.	
§ 2008.	Музеј	Примењене	Уметности,	“XXX	Салон	Архитектуре”,	Београд.		
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§ 2007.	Галерија	Културног	Центра	Београда,	''Изложба	конкурсних	радова	из	2006'',	Београд.	

2)	студентске	изложбе:		− 	

В)	Међународни	и	национални	конкурси	

1)	професионални	конкурси		
§ 2013.	Конкурс		за	идејно	урбанистичко	–	архитектонско	решење	уређења	централне	зоне	Лесковца,	

Једнаковредни	први	Откуп	(прве	три	награде	нису	додељене),	са:	дипл.	инж.	арх.	Аном	Раковић	и	М.	
арх.	Милорадом	Пејановићем		

§ 2012.	 Конкурс	 за	 „Израду	 пројекта	 колективног	 становања	 	 „Расадник“	 у	 Лазаревцу	 (учешће	 и	
похвала	жирија),	са:	дипл.инж.арх.	Ана	Раковић,	дипл.	Инж.	Арх.	Милорад	Пејановић,	дипл.	инж.	арх.	
Михаило	Лујак	и	дипл.инж.арх	Ива	Марковић		

§ 2012.	 Конкурс	 за	 „Идејни	 архитектонски	 пројекат	 за	 пословну	 зграду	 Регулаторне	 комисије	 за	
енергетику	 Републике	 Српске“	 Регулаторна	 комисија	 за	 енергетику	 Републике	 Српске-Требиње.	
Република	 Српска,	 Босна	 и	 Херцеговина,	 са:	 дипл.	 инж.	 арх.	 Михаило	 Лујак	 и	 дипл.инж.арх	 Ива	
Марковић	

§ 2011.	Конкурсу	за	идејно	архитектонско-урбанистичко	решење	''Комплекс	комерцијалне	делатности,	
култура	и	 паркирање''	 у	 склопу	 регулационог	 плана	 ''Центра	 града''	 Бијељина,	 (друга	 награда),	 са:	
дипл.	инж.	арх.	Михаило	Лујак	и	дипл.инж.арх	Ива	Марковић	

§ 2011.	 Конкурс	 за	 израду	 ''Идејног	 архитектонског	 решења	 Културног	 центра	 у	 Градашцу'',	 Босна	 и	
Херцеговина,	са:	дипл.	инж.	арх.	Михаило	Лујак	и	дипл.инж.арх	Ива	Марковић	

§ 2011.	Конкурсу	за	израду	''Идејног	решења	споменика	палим	борцима	за	слободу'',	Бачка	Паланка,	
Република	Србија,	са:		дипл.инж.арх.	Ана	Раковић,	дипл.	Инж.	Арх.	Милорад	Пејановић		

§ 2010.	 Конкурс	 за	 идејно	 решење	 новог	 типа	 становања	 на	 локацијама	 Јаткасари	 (Јäткäсаари)	 и	
Крунувуоренранта	 (Кruunuvuorenranta),	 Хелсинки,	 Финска,	 са:	 Наташа	 Јанковић,	 дипл.инж.	 арх,	
Александар	Кушић,	дипл.инж	арх.	(рад	публикован	у	конкурсној	публикацији)	

§ 2010.	 Конкурс	 за	 Идејни	 пројекат	 објекта	 главне	 банке	 Републике	 Српске	 Централне	 банке	 БиХ	 у	
Бањој	Луци,	Бања	Лука,	Република	Српска.	Распис:	Централна	банка	Босне	и	Херцеговине,	фебруар	
2010.,	 са:	 Михаило	 Лујак,	 дипл.	 инж.	 арх,	 Александар	 Кушић,	 дипл.	 инж.	 арх.	 (рад	 публикован	 у	
конкурсној	публикацији).	

§ 2010.	 Конкурс	 за	 израду	 идејног	 решења	 павиљона	 који	 се	 заснива	 на	 принципима	 одрживог	
развоја.	 Распис:	 НВО	 Супернатурал	 и	 Друштво	 Архитеката,	 Београд,	 Јануар	 2010,	 са:	 Наташа	
Јанковић,	 дипл.инж.	 арх,	 Александар	 Кушић,	 дипл.инж	 арх.	 (пласман	 у	 други	 степен	 конкурса;	
похвала	 жирија	 у	 другом	 кругу	 конкурса)(рад	 публикован	 у	 конкурсној	 публикацији;	 излаган	 на	
изложби	конкурсних	радова,	Београд,	мај	2010.)	

§ 2009.	Конкурс	за	студентско	становање	(Student	housing	–	International	competition	for	architects	up	to	
35),	Атина,	Грчка.	Распис:	Олариос,	Атина,	Мај	2009.,	са:	Наташа	Јанковић,	дипл.инж.	арх,	Александар	
Кушић,	дипл.инж	арх.	(пласман	у	првих	15)	(Рад	публикован	у	конкурсној	публикацији;	рад	излаган	
на	изложби	конкурсних	радова,	Атина,	октобар	2009.).	

§ 2009.	 Конкурс	 за	 Пословно	 –	 стамбени	 објекат	 Матијевић,	 Нови	 Сад,	 Република	 Србија.	 Распис:	
Друшво	Архитеката	Нови	Сад,	Април	2009.,	 са:	Наташа	 Јанковић,	 стд.	 арх,	Александар	Кушић,	 студ	
арх.	(Рад	публикован	у	конкурсној	публикацији).		

§ 2008.	 Конкурс	 за	 Идејно	 архитектонско	 –	 урбанистичко	 решење	 за	 изградњу	 локације	 ’’Међај’’	 у	
Ужицу,	Република	Србија.	Распис:	Општина	Ужице,	Октобар	2008.,	 са:	Александар	Кушић,	студ	арх.		
(обештећење),	(рад	публикован	у	конкурсној	публикацији).	

§ 2008.	 Конкурс	 за	 Идејно	 архитектонско	 решење	 за	 Новобеоградски	 сплав,	 Београд,	 Република	
Србија.	Распис:	Недеља	архитектура,	Друштво	Архитеката	Београд,	Друштво	Урбаниста	Београд,	Јун	
2008.,	са:	Александар	Кушић,	студ	арх.	(рад	публикован	у	публикацији	салона).	

§ 2007.	 Конкурс	 за	 Идејно	 решење	 Центра	 за	 културу	 у	 Бијељини,	 Република	 Српска.	 Распис:	 Град	
Бијељина,	Мај	2007.,	са:	Михаило	Лујак	дипл.	инж.арх,	Александар	Кушић,	студ	арх.	(ОТКУП	(друга	и	
трећа	 награда	 нису	 додељене),	 (рад	 излаган	 на	 30.	 Салону	 архитектуре	 у	 Београду,	 2008.	 и	
публикован	у	публикацији	салона).		

§ 2007.	 Конкурс	 за	 Идејно	 решење	 централног	 спомен	 обележја	 погинулим	 борцима	 одбрамбено-
отаџбинског	рата	Републике	Српске	од	1991.г.	до	1996.г.	Децембар	2007.,	 са:	Михаило	Лујак	дипл.	
инж.арх,	 студ.	 арх,	 Александар	 Кушић,	 студ	 арх.	 (рад	 излаган	 у	 Градској	 галерији	 Бања	 Лука	 и	
публикован	у	конкурсној	публикацији).		
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§ 2006.	 Конкурс	 за	 Идејно	 урбанистичко	 решење	 комплекса	 на	 локацији	 ПФЦ	 10	 и	 архитектонско	
решење	 стамбено-	 пословног	 објекта	 на	 парцели	 ГП-1	 (ПФЦ	 10)	 у	 блоку	 61,	 на	 Новом	 Београду	
архитектонско	 решење	 стамбено-	 пословног	 објекта	 у	 блоку	 61	 на	 Новом	 Београду.	 Распис:	 Град	
Београд,	 Октобар	 2006.,	 са:	 Наташа	 Јанковић,	 студ.	 арх,	 Душан	 Стојановић,	 студ	 арх.	 (ДРУГА-	
једнаковредна	повишена	награда	 (прва	награда	није	додељена)	 (рад	излаган	у	 галерији	Културног	
центра	Београда	у	оквири	Недеље	архитектуре	у	Београду,	2007.).	

2)	студентски	конкурси		
§ 2009.	 Конкурс	 за	 Уметничко	 –	 просторну	 инсталацију	 зида,	 Нови	 Сад,	 Република	 Србија.	 Распис:	

Студентска	 група	 Рестарт,	Март	 2009.,	 са:	 Наташа	 Јанковић,	 стд.	 арх,	 Александар	 Кушић,	 студ	 арх.	
(пласман	 у	 првих	 пет	 радова)	 (извођење	 пројека	 на	 Тргу	 Католичка	 порта	 у	 Новом	 Саду,	 на	 31.	
Салону	архитектуре	у	Београду,	2009.	и	публикован	у	конкурсној	публикацији).	

Г)	Урбанистичко	-	архитектонски	пројекти	и	реализације:	− 	

Д)	Остало	
Учешће	у	организацији	изложби,	организација	и	менторство	на	радионицама	

§ 2016.	Организација	 и	менторство	на	 радионици	 ‘’Creating	 a	New	Relaxation	Area	 and	Meeting	 Point	
Through	Participatory	Design’’	Организација:	American	Councils	for	International	Education,	Flex	Alumni	
Serbia,	Open	Air	Museum	‘’Old	Village’’	Sirogojno	and	EAT	–	Eco,	Art	and	Theory	Organization		

§ 2014.	 Сарадник	 на	 изложби	 „7	 традиција	 лица	 руралности“,	 организатор	 „Музеј	 на	 отвореном	
„Старо	село“	у	Сирогојну,	2014.	године.		

Предавање	по	позиву	
§ „Serbian	Village	Atlas	 –		 Possibilities	 for	 Creating	 Ecovillage	Network”	са	Младеном	Пешићем	у	 оквиру	

конференције	и	радионице	ЕААЕ	Rurality	Network	одржане	у	Фрибуру	у	Швајцарској,	у	периоду	од	8.	
до	12.	априла	2013.	Године	

ОСТАЛИ	СТРУЧНИ	РАДОВИ:	-		

5.	 ДРАГАН	НЕДИЋ	маст.просторни	планер	

Основни	биографски	подаци	
Датум	рођења:	 17.01.1980.	

Стручна	биографија,	дипломе	и	звања	

А)	Образовање	
▪ 2013.	Докторске	академске	студије	–	Универзитет	у	Београду,	Географски	факултет,	одсек:	Геонауке.		
▪ 2012-2013.	 Мастер	 студије	 –	 Универзитет	 у	 Београду,	 Географски	 факултет,	 одсек:	 Просторно	

планирање)		(просечна	оцена	током	студија:	10,00).	Звање:	мастер	просторног	планирања	
▪ 2006	 -	 2012.	Дипломске	 студије	 –	 Универзитет	 у	 Београду,	 Географски	факултет,	 одсек:	Просторно	

планирање		(просечна	оцена	током	студија:	8,47).	Звање:	дипломирани	просторни	планер	
▪ Гимназија	у	Обреновцу	(природно-математички	смер)		

Оцене	предмета	из	уже	научне	и	уметничке	области	за	коју	се	кандидат	бира:	9.12	

Б)	Професионално	радно	искуство		
• 2010	-	2012.	Секретаријат	за	послове	легализације	објеката	(Краљице	Марије	бр.1),	
• 2012	до	данас.	Дирекција	за	грађевинско	земљиште	и	изградњу	Београда	Ј.П.-	Сектор	за	

грађевинско	земљиште	(Његошева	бр.84)	

В)	Рад	у	настави	и	педагошко	искуство:	-	

	 Г)	Професионално	усавршавање	–	учешће	на	семинарима	и	радионицама	
§ 2013.	Учешће	на	међународној	 конференцији	 “Одрживо	урбано	и	 саобраћајно	планирање“	која	 је	

одржана	 16-17	 маја	 2013.	 године	 у	 Београду	 у	 организацији	 UNDP	 Србија	 и	 Дирекције	 за	
грађевинско	земљиште	и	изградњу	Београда	Ј.П.		

§ 2013.	Учешће	на	радионици	„Чист	ваздух“,	 у	оквиру	Европске	недеље	мобилности,	у	организацији	
UNDP	Србија	и	Министарства	енергетике,	развоја	и	заштите	животне	средине,	Београд,	20.09.2013.		
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§ 2008.	 Семинар	 “Размена	 искустава	 о	 политикама	 социјалног	 становања”,	 (Др	 Борислав	 Стојков,	
директор	 Републичке	 агенције	 за	 просторно	 планирање;	 Жаклина	 Глигоријевић,	 директорка	
Урбанистичког	 завода	 Београда;	 Др	 Wolfgang	 Förster,	 директор	 Реферата	 за	 истраживање	
станоградње	и	међународне	односе	mагистарског	одељења	50	града	Беча)		20.11.2008.-	Београд	

§ 2010.	 Стручна	 екскурзија	 (Аустрија,	 Словачка),	 2010.“Глобални,	 регионални	 и	 локални	 аспекти	
просторног	 планирања	 у	 Централној	 Европи”	 –	 Стручна	 екскурзија	 (Аустрија,	 Словачка),	Ментори:	
Проф.	Др	Werner	Kvarda	и	Проф.	Др	Велимир	Шећеров,		6-13.	Април	2010.	

§ 2015.	 Стручна	 екскурзија	 (Аустрија,	 Словачка),	 2015.	 	 “GLOBAL,	 REGIONAL	 AND	 LOCAL	 ASPECTS	 	 OF	
SPATIAL	 PLANNING	 IN	 CENTRAL	 EUROPE”	 у	 организацији:	 Географски	 	 факултет	 у	 сарадњи	 са	 The	
University	of	Graz,	University	of	Applied	Sciences	Krems,	University	of	Natural	Resources	and	Applied	Life	
Sciences	 (BOKU),	 The	 Vienna	 University	 of	 Technology,	 Slovak	 University	 of	 Technology,	 Bratislava,	
Ментори:	Проф.	Др	Велимир		Шећеров	и	др.	Александар	Ђорђевић,	20-26.04.2015.	

§ Већи	број	научно-стручних	скупова	у	организацији	“Асоцијације	просторних	планера	Србије.		
§ Низ	стручних	скупова	и	семинара	у	организацији	Привредне	коморе	Београда.	

Д)	Вештине	и	познавање	компјутерских	програма	
• Word,	Excel,	Photoshop,	Corel	Draw,	Power	Point,	Auto	CAD	

Ђ)познавање	страних	језика:		
• енглески	језик,	руски	језик	

Е)	Остало	
Професионална	удружења	
§ Члан	Асоцијације	просторних	планера	Србије	
§ Члан	 радне	 групе	 за	 израду	Локалног	 акционог	 плана	 заштите	 и	 унапређења	животне	 средине	 на	

територији	 ГО	 Обреновац	 за	 период	 од	 2016-2021.	 године	 -	 Техничког	 тима	 за	 УРБАНИЗАМ	 И	
ПРОСТОРНО	ПЛАНИРАЊЕ	

НАУЧНИ	И	СТРУЧНИ	РАДОВИ	РЕЛЕВАНТНИ	ЗА	ОБЛАСТ	УРБАНИЗМА	

А)	Међународне	и	националне	конференције	и	објављени	радови	

§ 2013.	 Недић,	 Драган.	 	 “Improving	 public	 transpotration,	 nomotorized	 traffic,	 application	 mobility	
management	 and	 intelligent	 transportation	 system	 in	 area	 of	 urban	 municipality	 of	 Obrenovac“.	 у:	
Natasha	 Martins	 (ед.).	 2013.	Sustainable	 Urban	 and	 Transport	 Planning	(SUTP	 2013).	 Belgrade:	 UNDP	
SERBIA,	пп.	577-583	

§ 2014.	 Недић,	 Драган.	 “Утицај	 накнаде	 за	 уређење	 грађевинског	 земљишта	 на	 управљање	
земљиштем“	 Златибор:	 Локална	 самоуправа	 у	 планирању	 и	 уређењу	 простора	 и	 насеља	 	 -	
Управљање	земљиштем,	АППС,	Географски	факултет	Републичка	Агенција	за	просторно	планирање,	
пп.91-97							

§ 2016.	Бугарски,	Јована,	Александра	Ђорђевић	и	Драган	Недић.	“Анализа	планираног	и	оствареног	у	
насељу	Степа	Степановић“.	Београд:	Институт	за	архитектуру	и	урбанизам	Србије	 (ИАУС)	 	и	 	Ecole	
polytechnique	fédérale	de	Lausanne	(CODEV-EPFL). 

§ 2015.	 Недић,	 Драган,	 Велимир	 Шећеров	 “Однос	 просторног	 и	 урбанистичког	 планирања	 према	
природним	 хазардима	 –	 (не)поштовање	 плана	 и	 последице	 –	 Пример	 ГО	 Обреновац“	 Палић-
Суботица:	Планска	и	нормативна	заштита	простора	и	животне	средине,	АППС	и	Географски	факултет,	
пп.595-604						

§ 2015.	 Протић,	 Бранко,	 Драган	 Недић,	 Владимир	 Максимовић	 и	 Ђорђе	 Чолаковић.	 „Туризам	 и	
културно-историјско	наслеђе	источне	Аустрије.“	Београд:	Простор-Географски	факултет,	20/2015,	
пп.	37-56	

§ 2013.	 Станковић,	 Слободан,	 Драган	 Недић	 и	 Рајка	 Ђукановић.	 “Концепт	 управљања	 отпадом	 у	
просторним	плановима	и	ПГР	на	примеру	Бајине	Баште“	Палић-Суботица:	Планска	и	нормативна	
заштита	простора	и	животне	средине-књига	2,	АППС	и	Географски	факултет,	пп.627-634									

§ 2014.	Ристовић,	Јована,	Драган	Недић	и	Сања	Крсмановић.	“Управљање		земљиштем	у	просторним	
плановима	посебне	намене	са	посебним	освртом	на	инфраструктурне	коридоре	(Пример	ППППН	
инфраструктурног	коридора	Београд	–	Јужни	јадран,	деоница	Београд-Пожега“	Златибор:	Локална	
самоуправа	у	планирању	и	уређењу	простора	и	насеља		-	Управљање	земљиштем,	АППС,	Географски	
факултет	Републичка	Агенција	за	просторно	планирање,	пп.53-59		
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Б)	Међународне	и	националне	изложбе	

1)	професионалне	изложбе:	-	
2)	студентске	изложбе:	-	

В)	Међународни	и	национални	конкурси	

1)	професионални	конкурси:	-	
2)	студентски	конкурси:		-		

Г)	Урбанистичко	-	архитектонски	пројекти	и	реализације:		-	

Д)	Остало:	-	

ОСТАЛИ	СТРУЧНИ	РАДОВИ	–	

6.	МАРИЈА	МАРТИНОВИЋ	дипл.инж.арх.	

Основни	биографски	подаци	
Датум	рођења:	 17.04.1983.	

Стручна	биографија,	дипломе	и	звања	

А)	Образовање	
▪ 2009–до	данас.	Докторске	академске	студије	-	Универзитет	у	Београду,	Архитектонски	факултет.	
▪ 2009.	Дипломске	кадемске	студије	у	трајању	од	пет	година	-	Архитектонски	факултет	Универзитет	у	

Београду	(просечна	оцена	током	студија:	8.89).	Звање:	Дипломирани	инжењер	архитектуре	
▪ Математичка	гимназија	у	Београду	

Оцене	предмета	из	уже	научне	и	уметничке	области	за	коју	се	кандидат	бира:	8.8	

Б)	Професионално	радно	искуство		
§ 2013.	 Суоснивач	невладиног	удружења	»Центар	за	експерименте	и	урбане	студије	–	ЦЕУС«,	које	

се	 бави	 истраживањем	 архитектонског	 и	 урбанистичког	 пројектовања,	 планирања	 и	 теорије,	 са	
д.и.а.	Аном	Митић.	Удружење	је	основано	октобра	2013.	http://www.ceus.rs/index.php/en/		

§ 2013.	 Сарадник	 на	 пројекту	 Техничка	 помоћ	 за	 оснивање	 Регионалног	 центра	 културне	 баштине	
Сењског	 рудника,	 пројекат	 финансиран	 средствима	 Европске	 уније,	 вођен	 од	 стране	 Делегације	
Европске	 уније	 у	 Србији,	 имплементиран	 од	 стране	 Немачке	 консултантске	 фирме	 PEM	 GmbH,	
http://www.pem-consult.de/	

§ 2011-2012.	Дизајнер	за	компанију	за	дизајн,	производњу	и	продају	намештаја	KARE,	ангажовање	за	
рад	на	пројекту	ентеријера	продавнице	намештаја	у	Новом	Саду	

§ 2011-2012.	Дизајнер	осветљења	у	фирми	BUCK	 -	израда	пројеката	осветљења,	дизајн	ентеријера	и	
осветљење,	Милорада	Јовановића	9,	11147	Београд,	Србија;	http://www.buck.rs/srb/index.php		

§ 2006.	Стручна	пракса	у	грађевинској	фирми	БСС,	Сокобања,	Србија	

В)	Рад	у	настави	

Основне	академске	студије	
§ 2010.	 Историја	 модерне	 архитектуре	 и	 урбанизма,	 Архитектонски	 факултет,	 Београд,	 проф.	

Владимир	Мако,	предметни	наставник	проф.	Љиљана	Благојевић,	асс.	Драгана	Ћоровић	(сарадник)		
§ 2009	–	2010.	 	Студио	пројекат	1	-	архитектура,	Архитектонски	факултет,	Београд,	асс.	Вања	Панић	и	

асс.	Милош	Ђурасиновић	(сарадник)	
§ 2007	 –	 2008.	 Студио	 пројекат	 1	 -	 архитектура,	 Архитектонски	 факултет,	 Београд,	 гостујући	

руководилац	студија	арх.	Зоран	Радојичић	(сарадник)	

Мастер	академске	студије	
§ 2006	 –	 2009.	 Студио	 проф.	 Зоран	 Лазовић,	 Департман	 за	 Архитектуру,	 Архитектонски	 факултет,	

Београд	(сарадник)	

Г)	Професионално	усавршавање	–	учешће	на	семинарима	и	радионицама	:	-	
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Д)	Вештине	и	познавање	компјутерских	програма	
• MS	Office,	AutoCad	(Adobe	Collection	CS5),	Corel	Draw,	Photoshop,	3Dsmax			

Ђ)	Познавање	страних	језика:		
	 Енглески	језик,	(течно	/	FCE	-	grade	A),	француски	језик	(почетно)		

Е)	Остало	
Признања	и	награде		
§ 2012.	 Друга	 награда	 на	 интернационалном	 конкурсу	 	 у	 Јапану	 за	 концепт	 и	 дизајн	 ЛЕД	 светиљке	

Architectural	Lighting	Design	Competition	2011.		

Чланство	у	удружењима:	
§ 2011	 -	 до	 данас.	 Национална	 секције	 Међународне	 радне	 групе	 Докомомо	 Србија	 од	 оснивања,	

марта	 2011.	 године.	 Учесница	 у	 програмима	 Салона	 архитектуре	 у	 Београду	 и	 БИНА	 (Београдска	
интернационална	недеља	архитектуре),	као	представник	и	 један	од	организатора	 групе	Докомомо	
Србија.	http://www.docomomo-serbia.org/cms/	

НАУЧНИ	И	СТРУЧНИ	РАДОВИ	РЕЛЕВАНТНИ	ЗА	ОБЛАСТ	УРБАНИЗМА	

А)	Међународне	и	националне	конференције	и	објављени	радови	
§ 2015.	"Architectural	Discourse	within	Self-Management:	Conference	'Local	Community'	in	Belgrade,	1978",	

међународној	 конференцији:	 Entangled	 Histories,	Multiple	 Geographies,	 EAHN	 2015	 Belgrade,	 Serbia,	
October	14-17,	2015.	

§ 2015.	"(Re)inventing	the	Neighborhood:	'Dwelling	Community'	at	the	Exhibitions	'Family	and	Household'	in	
Yugoslavia	(1957-1960)",	Презентација	рада	на	међународном	семинару:	Mapping	The	Neighborhood:	
The	multiple	ways	of	an	urban	vision	in	the	20th	century,	Politecnico	di	Milano,	School	of	Architecture	and	
Society,	June	16-17,	2015.		

§ 2012.	 Поглавље	 под	 називом:	 "Social	 space,	 property	 and	 everyday	 life:	 Common	 areas	 in	 socialist	
Yugoslavia",	 	 у	 књизи:	The	 Production	 of	 Place	 Vol.	 01,	 као	 резултат	 конференције	 The	 Production	 of	
Place,	 која	 је	 одржана	 у	 Лондону	 2012.	 године,	 (књига	 је	 у	 припреми	 за	 2014.)	
http://www.tpop2012.co.uk/the-production-of-place-vol-01/		

§ 2014.	 Мартиновић,	 Марија.	 »Како	 читати	 архитектуру:	 Друштвени	 простор	 зграде	 БИГЗ-а«.	
Камензинд:	међународни	часопис	за	архитектуру	4	(2014):	53-61.	

§ 2013.	 Martinović,	 Marija.	 "Exhibition	 Space	 of	 Remembrance:	 Rhythmanalysis	 of	 Memorial	 park	
Kragujevački	oktobar".	Serbian	Architectural	Journal	–	SAJ	Vol.	5,	No.	3	(2013):	306-329.	

§ 2013.	Mаrtinović,	Mаrijа.	»Zаjednički	prostori	 i	svаkodnevni	život«.	SOCIJALIZAM	NA	KLUPI	Kulturološke	i	
povijesne	 interpretacije	 jugoslavenskoga	 i	 postjugoslavenskih	 društava,	 Međunаrodni	 znаnstveni	 skup.	
Knjigа	sаžetаkа,	str.	47.	Pulа	(Hrvаtskа):	Sveučilište	Jurjа	Dobrile	u	Puli,	Centаr	zа	kulturološkа	i	povijesnа	
istrаživаnjа	socijаlizmа,	Bibliotekа	CeKаPISаrnicа,	5.	–	7.	decembаr	2013.	ISBN	978-953-7498-75-7	

§ 2013.	 Мартиновић,	 Марија.	 »Како	 читати	 архитектуру:	 Зграда	 државне	 штампарије	 и	 речник	
модерног	покрета«.	Камензинд:	међународни	часопис	за	архитектуру	2	(Септембар,	2013):	4-8.	

§ 2013.	 Pajkić,	Milica;	Martinović,	Marija	 i	 Pešić,	Mladen.	 "Architectural	 Policy	 of	 Republic	 of	 Serbia".	 In:	
Book	 of	 Abstracts	 –	 2nd	 International	 Scientific	 Conference	 Regional	 Development,	 Spatial	 Planning	 and	
Strategic	 Governance	 –	 RESPAG	 2013.	 Editors:	 Igor	 Marić	 and	 Jasna	 Petrić,	 33.	 Belgrade:	 Institute	 of	
Architecture	and	Urban	and	Spatial	Planing	of	Serbia	(IAUS),	2013.	ISBN	978-86-80329-75-8	

§ 2013.	 Pajkić,	Milica;	Martinović,	Marija	 i	 Pešić,	Mladen.	 "Architectural	 Policy	 of	 Republic	 of	 Serbia".	 In:	
Conference	Proceedings	 –	2nd	 International	 Scientific	Conference	Regional	Development,	 Spatial	Planning	
and	Strategic	Governance	–	RESPAG	2013.	Editors:	Miodrag	Vujošević	and	Saša	Milijić,	160	-	175.	Belgrade:	
Institute	of	Architecture	and	Urban	and	Spatial	Planing	of	Serbia	(IAUS),	2013.	ISBN	978-86-80329-76-5	

§ 2013.	 Mitić,	 Ana	 i	 Martinović,	 Marija.	 "Monitoring	 International	 Cooperation	 in	 Pan-European	
Transportation	 Corridor	 10".	 In:	 Book	 of	 Abstracts	 –	 2nd	 International	 Scientific	 Conference	 Regional	
Development,	 Spatial	 Planning	 and	 Strategic	 Governance	 –	 RESPAG	 2013.	 Editors:	 Igor	Marić	 and	 Jasna	
Petrić.	Belgrade:	Institute	of	Architecture	and	Urban	and	Spatial	Planing	of	Serbia	(IAUS),	2013.	ISBN	978-
86-80329-75-8	

§ 2013.	 Mitić,	 Ana	 i	 Martinović,	 Marija.	 "Monitoring	 International	 Cooperation	 in	 Pan-European	
Transportation	Corridor	10".		In:	Conference	Proceedings	–	2nd	International	Scientific	Conference	Regional	
Development,	Spatial	Planning	and	Strategic	Governance	–	RESPAG	2013.	Editors:	Miodrag	Vujošević	and	
Saša	Milijić.	Belgrade:	Institute	of	Architecture	and	Urban	and	Spatial	Planing	of	Serbia	(IAUS),	2013.	ISBN	
978-86-80329-76-5	
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§ 2012.	Мартиновић,	М.	"Ideology	and	Everyday	Life:	Post-war	Memorial	Architecture	in	Public	Space".	In:	
International	 Conference	 Architecture	 and	 Ideology	 Proceedings,	 ed.	 Vladimir	 Mako,	 Mirjana	 Roter	
Blagojević	i	Marta	Vukotić	Lazar.	Belgrade:	Faculty	of	Architecture	–	University	of	Belgrade,	Board	of	Ranko	
Radović	 Award,	 Association	 of	 Applied	 Arts	 and	 Artists	 and	 Designers	 of	 Serbia	 (ULUPUDS),	 2012.	 ISBN	
978-86-7924-083-5	 (рад	 је	 објављeн	 у	 целости	 у	 електронској	 форми	 (CD):	 International	 Conference	
Architecture	and	Ideology	CD	Proceedings)	

§ 2013.	 Ђорђевић,	 З.	 Врховшек,	 В.	 и	 Мартиновић	 М.	 "Sustainable	 strategies	 concerning	 the	 cultural	
heritage	 of	 Republic	 of	 Serbia:	 the	 example	 of	wine	 cellar	 settlements	 of	 Negotinska	 Krajina".	Право	 –	
теорија	и	пракса	7-9	(2013):	18-33.	ИССН	0352-3713	

§ 2013.	Научни	симпозијум	са	међународним	учешћем	Теорија	и	пракса	науке	у	друштву:	од	кризе	ка	
друштву	знања,	Хемијски	факултет,	Универзитет	у	Београду,	14	-	16.	Новембар,	2012.	године.	Постер	
на	 тему:	 »Правна	 својина	 заједничких	 простора:	 Центри	 месних	 заједница	 у	 Београду	 у	 периоду	
Социјалистичке	Федеративне	Републике	Југославије«,	са	д.и.а.	Зораном	Ђорђевић.	

§ 2013.	 	Ђорђевић,	З.	и	Мартиновић,	М.	»Правна	својина	заједничких	простора«.	У:	Теорија	и	пракса	
науке	у	друштву:	од	кризе	ка	друштву	знања,	уред.	Д.	Тривић,	Д.	Булатовић	и	В.	Крсмановић,	стр.	
56.	Београд:	Хемијски	факултет,	2012.	ИСБН	978-86-7220-050-8	

§ 2012.	Научни	симпозијум	са	међународним	учешћем	Теорија	и	пракса	науке	у	друштву:	од	кризе	ка	
друштву	знања,	Хемијски	факултет,	Универзитет	у	Београду,	14	-	16.	Новембар,	2012.	године.	Постер	
на	тему:	»Принципи	одрживости:	Културно	наслеђе	пивница	Неготинске	крајине«,	са	д.и.а.	Зораном	
Ђорђевић.	

§ 2012.	Ђорђевић,	З.	и	Мартиновић	М.	»Принципи	одрживости:	културно	наслеђе	пивница	Неготинске	
Крајине«.	 У:	 Теорија	 и	 пракса	 науке	 у	 друштву:	 од	 кризе	 ка	 друштву	 знања,	 уред.	 Д.	 Тривић,	 Д.	
Булатовић	и	В.	Крсмановић,	стр.	57.	Београд:	Хемијски	факултет,	2012.	ИСБН	978-86-7220-050-8	

Б)	Међународне	и	националне	изложбе	

1)	професионалне	изложбе:	
§ 2013.	 Изложен	 рад	 у	 оквиру	 Салона	 архитектуре,	 у	 области	 експеримент/истраживање:	

Истраживачки	пројекат	и	манифестација	Архитектонски	час:	Меморијално	наслеђе	у	Спомен-парку	
Шумарице,	Крагујевац,	април,	2013.	

§ 2008.	 Рад	 Оverloaded	 на	 завршној	 изложби	 уметничке	 радионице	 у	 Фиренци	 Outside	 Project	 -	
истраживање	архитектонског	обликовања	и	доживљај	урбаног	простора	ренесансног	града;	завршна	
изложба	у	галерији	La	Corte	Arte	Contemporanea,	јул	2008.	

§ 2007.	 Изложен	 рад	 за	 конкурсни	 пројекат	 Stockholm	 Public	 Library,	 у	 оквиру	 Салона	 архитектуре	 у	
Београду,	у	тиму	са	још	шест	чланова,	март	2007.	
2)	студентске	изложбе:	

§ 2003.	 Пројекат	 Кафе-књижара	 приказан	 на	 изложби	 најбољих	 студентских	 радова	 у	 Народној	
библиотеци	Србије,	јун	2003.	

В)	Међународни	и	национални	конкурси	

1)	професионални	конкурси		
§ 2012.	 Друга	 награда	 на	 интернационалном	 конкурсу	 	 у	 Јапану	 за	 концепт	 и	 дизајн	 ЛЕД	 светиљке	

Architectural	 Lighting	 Design	 Competition	 2011.	 http://www2.lighting-daiko.co.jp/jia/index19.html.	
Конкурс	је	расписао	The	Japan	Institute	of	Architects	(у	сарадњи	са	фирмом	Daiko	Electric	Co.,	LTD),	у	
оквиру	24.	Светског	конгреса	архитектуре	(UIA	2011	Tokyo),	децембар,	2012.	

§ 2010.	Похвала	на	конкурсу	за	израду	идејног	архитектонско-урбанистичког	рјешења	хотела	»Игало«	
у	 Игалу,	 у	 тиму	 пројектног	 бироа	 из	 Барселоне:	 Pich-Aguilera	 Arquitectos	 S.L.P.,	 Barselona,	 који	
репрезентује	Felipe	Pich-Aguliera	Baurier,	у	сарадњи	са	д.и.а.	Вања	Панић,	МА	Ксенија	Буњак,	д.и.а.	
Јелена	Дуловић,	јун	2010.	

§ 2006.	Пројекат	за	конкурс	Stockholm	Public	Library	International	Architectural	Competition,	д.и.а.	Вања	
Панић,	 д.и.а.	 Милош	 Ђурасиновић,	 д.и.а.	 Зорана	 Ђорђевић,	 д.и.а.	 Марко	 Димитријевић,	 д.и.а.	
Александра	Никитин,	д.и.а.	Маја	Трбовић,	децембар	2006.	
2)	студентски	конкурси		

§ 2004.	 Награда	 за	 најбољи	 рад	 на	 предмету	 Урбанистичка	 техника	 и	 композиција,	 Амфитеатар	
архитектонског	факултета,	у	тиму	са	Аном	Митић	и	Аном	Миленковић,	мај	2004.	

Г)	Урбанистичко	-	архитектонски	пројекти	и	реализације:	-	
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Д)	Остало		

Развој	професионалне	заједнице	
§ 2014.	У	оквиру	ЦЕУС-а,	реализација	пројекта	Првог	позива	CIVITAS	Фонда	за	активности:	БЕОГРАД	-	

Имати	 инспирацију,	 август	 –	 новембар	 2014.	 године,	 који	 је	 обухватао	 неколико	 активности:	 а)	
Радионица	на	 тему	планирања	одрживе	урбане	мобилности	организована	 је	 у	 сарадњи	Центра	за	
експерименте	и	урбане	студије	–	ЦЕУС	са	Програмом	УН	за	развој	(УНДП	Сербиа),	у	оквиру	семинара	
»Одржива	 урбана	 мобилност«,	 септембар	 2014.	 године.	 б)	 ЦЕУС	 расписује	 Студентски	 конкурс	 за	
писане	 радове	 са	 наградама,	 на	 тему:	 »Планирање	 одрживе	 урбане	 мобилности	 -	 могућност	
примене	 европских	 примера	 добре	 праксе	 у	 градовима	 Србије«,	 септембар	 –	 новембар	 2014.	
године.	 в)	 ЦЕУС	 припрема	 материјал	 за	 комуникацију	 и	 дисеминацију	 знања	 -	 едукативне	
публикације,	у	периоду	август	–	новембар	2014.	године.	
http://www.ceus.rs/index.php/en/projects/civitas-activity-fund/civitas-beograd	
http://www.ceus.rs/index.php/en/projects/civitas-activity-fund/civitas-beograd/radionica.	
http://www.ceus.rs/index.php/en/projects/civitas-activity-fund/civitas-beograd/konkurs	
http://www.ceus.rs/index.php/en/projects/civitas-activity-fund/civitas-beograd/edukativni-program	

Иницијативе	
§ 2014.	 Пројекат	 »Активирање	 Центра	 месне	 заједнице	 Фонтана«	 у	 оквиру	 Београдске	

интернационалне	 недеље	 архитектуре	 (BINA	 2014),	 са	 д.и.а.	 Аном	 Митић	 и	 д.и.а.	 Миодрагом	
Нинићем,	април	2014.	http://www.ceus.rs/index.php/en/projects/bina-2014		

Организација	трибина		
§ 2012.	 Презентација	 радне	 групе	 Докомомо	 србија,	 учесница	 и	 организатор	 трибине:	 Прилог	

истраживању	 модерне	 архитектуре	 у	 Србији,	 34.	 Салон	 ахитектуре,	 април	 2012.	 године;	 учесници	
трибине:	архитекта	Јелица	Јовановић,	историчар	уметности	у	Заводу	за	заштиту	споменика	културе	
Крагујевца	Ђорђе	Миловановић,	историчар	уметности	Добривоје	Лале	Ерић.	

Посете	и	представљања	
§ 2012/2013.	 Вођење	 обиласка	 Београда	 бродом	 Савске	 обале	 и	 оно	 што	 их	 спаја,	 БИНА,	 април,	

2012/2013.	године,	са	Добривојем	Ерићем.	
§ 2011.	Докомомо	вођење	јавне	шетње	Модернизација	Београда:	Термоелектрична	централа	Снага	и	

светлост	–	Астрономска	опсерваторија	на	Звездари,	БИНА,	мај,	2011.	године	са	Добривојем	Ерићем.	
Организација	изложби,	догађаја	и	манифестација	
§ Концепција	 и	 организација	 изложбе	 у	 оквиру	 »Свечаности	 поводом	 обележавања	 50	 година	 од	

смрти	Професора	Милана	Злоковића	 (1898	–	1965)«,	 на	Архитектонском	факултету	Универзитета	 у	
Београду,	 у	 оквиру	 ауторског	 и	 организационог	 тима:	 в.	 проф.	 др	 Љиљана	 Благојевић,	 др	 Ђорђе	
Мојовић,	доц.	др	Марија	Милинковић,	асистент	др	Вања	Панић,	асистент	мр	Драгана	Ћоровић,	арх.	
Ана	 Раковић,	 мај	 –	 јун	 2015.	 године.	 http://www.arh.bg.ac.rs/2015/06/10/dve-izlozbe-posvecene-
profesoru-nase-skole-i-znacajnom-arhitekti-milanu-zlokovicu/	

§ Учешће	 у	 организационом	 тиму	 манифестације	 »Сењски	 Рудник	 фестивал«,	 који	 је	 обухватао	 низ	
културно-уметничких	 и	 забавних	 манифестација,	 од	 21.	 јула	 до	 6.	 августа.	 http://senjski-
rudnik.rs/sr/blog/2013/11/22/glumica-mirjana-karanovic-na-otvaranju-senjski-rudnik-festivala/		

§ 2013.	Организација	ликовне	колоније	и	изложбе	»Сењски	Рудник	–	Град	рудара«,	у	оквиру	пројекта	
Европске	уније	за	оснивање	Регионалног	центра	културне	баштине	Сењског	Рудника,	са	менаџером	
пројекта	 Аном	 Станковић,	 од	 27.	 до	 30.	 јуна,	 2013.	 http://senjski-
rudnik.rs/sr/blog/2013/11/22/odrzana-likovna-kolonija-senjski-rudnik-grad-rudara/		

§ 2013.	Организација	Културне	платформе	»Брендирање	Сењског	Рудника«,	на	којој	су	се	окупили	сви	
заинтересовани	актери,	локални	стручњаци	и	представници	заједнице	у	циљу	разматрања	будућег	
брендирања	Сењског	Рудника.	Организација	платформе	са	презентацијама	и	дискусијом,	са	Недом	
Михић,	 11.	 јун	 2013.	 http://senjski-rudnik.rs/sr/blog/2013/11/22/kulturna-platforma-brendiranje-
senjskog-rudnika/		

§ 2012.	 Manifestacija	 Arhitektonski	 čas	 u	 okviru	 programa	 Oktobarskih	 svečanosti	 u	 Šumaricama,	
Kragujevac,	 oktobar	 2012.	 godine.	 Члан	 glavnog	 organizacionog	 tima	 i	 moderator	 diskusije	 sa	
стручњацима	 из	 различитих	 области:	 историчар	 уметности	 др	 Дијана	 Милашиновић-Марић,	
урбаниста	 и	 аутор	 бројних	 публикација	 о	 архитектури	 Крагујевца	 др	 Верољуб	 Трифуновић,	
историчар	 у	 музеју	 »21.	 Октобар«	 Станиша	 Бркић,	 д.и.а.	 Јелица	 Јовановић.	
http://cargocollective.com/tamarapopovic/5528910		
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Студије	
§ 2013.	 У	 оквиру	 пројекта	 Техничка	 подршка	 за	 оснивање	 Регионалног	 центра	 културне	 баштине	

Сењкског	Рудника	(Technical	Assistance	for	the	Establishment	of	the	Regional	Heritage	Centre	in	Senjski	
Rudnik	Old	Mine),	израда	студије:	»Aкциони	план	подручја	(Site	Action	Plan)«,	Београд	(штампа:	Copy	
Studio),	децембар	2013.	

Предавања	
§ 2012.	 "Social	 space,	 property	 and	 everyday	 life:	 Common	 areas	 in	 socialist	 Yugoslavia",	 презентација	 и	

предавање	на	међународном	симпозијуму:	The	Production	of	Place,	School	of	Architecture,	Computing	
and	Engineering,	University	of	East	London,	London,	15-18/12/2012.		

ОСТАЛИ	СТРУЧНИ	РАДОВИ	
Пројекти	ентеријера	и	визуелног	идентитета	
§ 2010.	Израда	идејног	решења	стана	у	улици	Радивоја	Кораћа	6,	Београд		
§ 2008.	Пројекат	ентеријера	кафеа	Blue	Bar,	са	д.и.а.	Миодрагом	Нинићем,	угао	ул.	Mакензијеве	и	ул.	
Коче	Капетана,	Београд 
§ 2009.	 Визуелни	 идентитет	 за	 фирме	 Баумод	 и	 Баунис,	 развој	 визуелног	 приказа	 пројекта	 насеља	
Лисичји	поток	кроз	3Д	моделе,	са	д.и.а.	Марком	Димитријевићем,	Београд	

7.	ФИЛИП	ПЕТРОВИЋ	маст.инж.арх.	

Основни	биографски	подаци	
Датум	рођења:	 7.07.1988.		

Стручна	биографија,	дипломе	и	звања	

А)	Образовање	
§ 2013	 –	 до	 данас.	 Докторске	 академске	 студије	 (усмерење	 урбанизам	 и	 просторно	 планирање)-	

Универзитет	у	Београду,	Архитектонски	факултет	(завршава	трећу	годину	редовно,	прве	две	завршио	
са	просечном	оценом	9.33)	Архитектонски	факултет	Универзитета	у	Београду,		

§ 2013.	 Специјалистичке	 студије	 Урбана	 обнова	 -	 Градови	 у	 новом	 миленијуму,	 Универзитет	 у	
Београду,	Архитектонски	факултет	(са	просечном	оценом	8.87)	

§ 2012.	Специјалистичке	студије	Енергетска	ефикасност	и	зелена	архитектура,	Универзитет	у	Београду,	
Архитектонски	факултет	(са	просечном	оценом	8.95	)	

§ 2010-2012.	 Мастер	 академске	 студије	 –	 Архитектура	 -	 Универзитет	 у	 Београду,	 Архитектонски	
факултет–	(просечна	оцена	током	студија:	8.93).	Звање:	Мастер	инжењер	архитектуре	

§ 2007	 -	 2010.	 Основне	 академске	 студије	 -	 Универзитет	 у	 Београду,	 Архитектонски	 факултет–	
(просечна	оцена	током	студија:	8.03	Звање:	Инжењер	Архитектуре		

§ XIII	гимназија	у	Београду	

Оцене	предмета	из	уже	научне	и	уметничке	области	за	коју	се	кандидат	бира:	8.55	

Б)	Професионално	радно	искуство	
§ 2013	-	до	данас.	Сарадник	у	настави,	Департман	за	урбанизам,	Архитектонски	факултет,	Београд	
§ 2010	-	до	данас.	Архитекта	(сарадник)	у	оквиру	пројектног	бироа	Модулар	д.о.о.,	Београд.	
§ 2009	до	данас.	 	Оснива	KUBIK	Labs	 (дизајн	студио)	са	 још	троје	колега	у	Београду,	 где	пројектује	и	

изводи	 12	 ентеријера,	 учествује	 на	 конкурсима	 и	 прави	 рекламни	 дизајн	 (графички	 дизајн,	 веб	
презентације,	 анимације,	 рекламни	 спотови,	 макете)	 за	 велики	 број	 фирми	 (Удружење	 Србија	 за	
младе,	Unicredit	banka,	CEED,	Liber	Novus,	Maximus	Expo,	Alter,	Binemikom,	Поштанска	штедионица,	
Институт	за	стране	језике,	Fun	group,	Go2,	Eurojet,	Економски	факултет,	Правни	факултет	и	др.)	

§ 2009	до	данас		Директор	маркетинга,	штампарија	Биграф	плус,	Београд	
§ 2007	до	данас		Хонорарно	ради	као	дизајнер	штампарије	Биграф	плус,	Београд	
§ 2013	-	2014.	Delta	Generali	а.д.о.,	запослен	за	стално	као	ментор	животних	осигурања		
§ 2012	 -2013.	 Архитекта	 сарадник	 на	 пројекту	 детаљне	 регулације	 у	 оквиру	 предузећа	 за	

пројектовање,	инжењеринг,	извођење	и	надзор	Zugay	d.o.o.,	Београд	
§ 2012	-	2013.	Delta	Generali	а.д.о.,	запослен	као	консултант	животних	осигурања	(по	уговору)	
§ 2011	 -	 	 2014.	 Архитекта	 (сарадник)	 у	 оквиру	 Атељеа	 за	 пројектовање	 ,,А''	 у	Младеновцу,	 у	 оквиру	

тима	дипл.	инж,	арх.	Весне	Лужајић	где	ради	на	низу	урбанистичких	пројеката	
§ 2011.	Архитекта	(аутор)	на	пројекту	три	породичне	куће	у	низу	у	Бару,	Црна	Гора	
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§ 2010	 –	 2011.	 Ради	 као	 сарадник	 на	 више	 пројеката	 у	 оквиру	 пројектног	 бироа	 А.S.	 ARCHITECTURE	
STUDIO,	Пекинг,	Кина	(2	урбанистичка	пројекта	преко	50.000м2)	

§ 2010	–	2012.	Сарадник	у	настави,	Департман	за	архитектуру	и	урбанизам,	Факултет	за	градитељски	
менаџмент	–	архитектура,	Универзитет	Унион	–	Никола	Тесла			

§ 2009.		Студентска	пракса	у	пројектном	бироу	MODULAR,	Београд	

В)	Рад	у	настави	и	педагошко	искуство	
§ 2013	 -	 до	 данас.	 Сарадник	 у	 настави	 на	 Департману	 за	 Урбанизам,	 Архитектонском	 факултету	 у	

Београду.	
Основне	академске	студије:	

§ Студио	пројекат	2	-	Мала	стамбена	целина	на	Бежанијској	коси	на	Новом	Београду	
§ Студио	пројекат	3	–	Сремчица	–	Град	у	граду		
§ Студио	пројеат	3	–	Макиш,	нови	део	града	
§ Студио	пројекат	3	–	урбанизам	(Од	Теразија	до	Саве	–	нова	визура	Београда);		
§ Увод	у	урбанистичко	планирање	
§ Студио	пројекат	4	–	Сремчица	–	Без	агенде		
§ Инвестиције	у	граду	–	изборни	предмет	
§ Саобраћај	у	граду	–	изборни	предмeт	

	Мастер	академске	студије:	
МАСА:	

§ Истраживање	локације	–	изборни	предмет	
§ Трендови	у	урбаној	инфраструктури	–	изборни	предмет	

МАСАУ:		
§ Интегрални	пројекат	1	

2010	-	2012.	Сарадник	у	настави,	Департман	за	архитектуру	и	урбанизам,	Факултет	за	 	градитељски	
менаџмент	–	архитектура,	Универзитет	Унион	–	Никола	Тесла	
Основне	академске	студије:	

§ Дизајн	у	архитектури	
§ 	Урбанистичко	и	просторно	планирање	

Г)	Професионално	усавршавање	–	учешће	на	семинарима	и	радионицама	
§ 2013.	 Студентска	 пракса	 у	 пројектном	 бироу	 Модулар	 д.о.о.	 Београд,	 на	 пројектима	 	 	 зелене	 и	

енергетски	ефикасне	архитектуре.	
§ 2010.		Студентска	пракса	на	градилишту,	пословно	сервисни	објекат	у	блоку	43	на	Новом	Београду,	

површине	3000м2,	Извођач	д.о.о.,	Београд,	радови	извођени	2010-2012	године.	
§ 2009.		Студентска	пракса	у	пројектном	бироу	Модулар	д.о.о.	Београд.	

Д)	Вештине	и	познавање	компјутерских	програма	
§ напредно	 знање:	 Office,	 Project,	 AutoCAD,	 Adobe	 пакет	 програма,	 Corel	 Draw,	 3DSMax,	 SketchUp,	

Illustrator,	средње	знање:	Rhino,	Grasshopper,	ArchiCAD.	
§ Искуство	у	професионалној	фотографији		
§ Искуство	у	прављењу	сложених	макета		

Ђ)	Познавање	светских	језика:		
§ енглески	 (напредно	 писање,	 напредно	 читање),	 француски	 (средњи	 ниво	 писања,	 основни	 ниво	

конверзације),	италијански	(основни	ниво	писања,	основни	ниво	конверзације)	
Е)	Остало	
Стручне	лиценце:	
§ Лиценца	одговорног	урбанисте	[Лиценца	200]	

НАУЧНИ	И	СТРУЧНИ	РАДОВИ	РЕЛЕВАНТНИ	ЗА	ОБЛАСТ	УРБАНИЗМА	

А)	Међународне	и	националне	конференције	и	објављени	радови	

§ 2016.	Петровић,	Ф.,	А.	Петровић	(2016).	Заштита	на	раду	при	извођењу	земљаних	радова,	Изградња,	
Београд.	



	

30	

	

§ 2016.	 Петровић,	 А.,	 Филип	 Петровић	 (2016)	 Улога	 библиотека	 у	 едукативном	 процесу,	 Друга	
међународна	 научна	 конференција	 о	 језичком	 образовању	 и	 настави,	 Универзитет	 у	 Београду,	
Филолошоки	факултет,	25-28.	мај,	Београд.	

§ 2016.	 Петровић,	 А.,	 Филип	 Петровић	 (2016)	 Филологија	 у	 наставној	 теорији	 и	 пракси,	 Филологија	
културе,	Универзитет	у	Београду,	Филолошоки	факултет,	9-11.	јун,	Београд.	

§ 2016.	Петровић,	А.,	Филип	Петровић	 (2016)	Aлгоритам	добијања	грађевинске	и	употребне	дозволе	
по	 ођедињеној	 процедури,	 Mеђународни	 научно-стручни	 скуп	 12.	 летња	 школа	 урбанизма,	
Удружење	урбаниста	Србије	и	Републички	геодетски	завод,	17-19.	мај,	Јагодина.	

§ 2015.	Петровић	Филип	 (2015)	Urban	 regeneration	as	a	 tool	 for	population	health	 improvement,	Places	
and	technologies	2015	–	Keeping	up	with	technologies	to	make	healthy	places,	Slovenija,	Nova	Gorica,	18-
19.	јун.	

§ 2015.	Петровић,	 А.,	Филип	Петровић	 (2015)	Health	 and	 safety	 at	work,	 Investment	 Policies,	 Industrial	
Development	 and	Economic	Growth,	 The	 Fourth	 international	 conference	 -	 Employment,	 Education	and	
Enterepreneurship,	14-16	October,	Belgrade.	

§ 2015.	 Петровић,	 А.	 ,	 Филип	 Петровић,	 Ј.	 Марић	 (2015)	 Измене	 и	 допуне	 Закона	 о	 планирању	 и	
изградњи,	 Зборник	 радова	 са	 међународног	 научно-стручног	 скупа	 11.	 летња	 школа	 урбанизма	 ,	
COBISS.SR-ID	215066124	

§ 2015.	 Петровић,	 А.	 ,	 Филип	 Петровић	 (2015)	 Public	 private	 partnership	 as	 a	 tool	 for	 real	 estate	
development,	Leadership	and	organization	development,	University	Centre	for	Conflict	Management	and	
Organizational	Research,	Faculty	of	Philosophy,	Sofia	University	“St.	Kliment		Ohridski“,Kiten,	Bulgaria,	19	–	
21.	

§ 2015.	Петровић,	А.,	Филип	Петровић	(2015)	Стручни	језик	и	превођење	у	грађевинарству,	Културе	у	
преводу	2015,	Филолошки	факултет	Универзитета	у	Београду,	Београд,	4-6.	јун.	

§ 2015.	Вукмировић,	М.,	Е.	Ваништа	Лазаревић,	Ф.	Петровић	(2015)	 	Контекстуалност	у	архитектури	и	
објекти	нулте	енергије,	46.	конгрес	КГХ,	Београд,	2-4	децембар.	

§ 2014.	Петровић,	Ф.,	А.	Петровић,	Ј.	Марић	(2014)	Урбане	трансформације:	предвиђање	нових	метода	
грађанске	 партиципације,	 Дигиталне	 библиотеке	 и	 дигитални	 архиви	 2014,	 Филолошки	 факултет	
Универзитета	у	Београду.	

§ 2014.	 Петровић,	 Ф.,	 А.	 Петровић,	 Данило	 Фурунџић	 (2014)	 Први	 светски	 рат	 у	 култури	 и	
библиографији,	 Утицај	 Првог	 светског	 рата	 на	 развој	 урбанизма	 у	 Београду	 2014,	 Филолошки	
факултет	Универзитета	у	Београду.	

Б)	Међународне	и	националне	изложбе	

1)	професионалне	изложбе:	
§ 2015.	 Р.	 Корица,	 В.	 Михајлов,	 Ј.	 Марић,	 Ф.	 Петровић,	 уредници	 (2015)	 Сремчица	 -	 ГРАД	 УНУТАР	

ГРАДА:	Иновативни	приступи	у	креирању	урбаних	целина	у	Сремчици,	изложба	радова	и	резултата	
професора,	 студената	 и	 сарадника	 са	 11	 студиjа	 на	 Департману	 за	 урбанизам	 Архитектонског	
факултета	у	Београду	током	2014/2015.	школске	године.	

2)	студентске	изложбе:	
§ 2013.	„У	корак	са	временом	–	50	година	предмета	конструктивни	системи	и	просторне		структуре“,	

Музеј	примењене	уметности,	Београд	2013.	(Студентски	рад	и	плакат)		
§ 2009.	31.	салон	архитектуре,	Београд,	2009.	(Студентски	рад	и	плакат)		
§ 2009.	Изложба	ликовних	радова,	галерија	Коцка,	Београд,	2009.	(Студентски	рад)	

В)	Међународни	и	национални	конкурси	
1)	професионални	конкурси:	
§ 2016.	 Green	 academy,	 YAC,	 интернационални	 конкурс	 за	 израду	 пројекта	 урбане	 регенерације	

индустријског	објекта	у	мултифункционални	објекат	за	школу,	експерименталну	радионицу	и	бизнис	
центар,	Marzabotto,	Bologna	(израда	у	току).	

§ 2015.	 Concordia	 lighthouse	 competition,	 Matterbetter,	 интернационални	 конкурс	 за	 израду	 идејног	
архитектонског	решења	svetionika,	острво	Ђило,	Тоскана,	Италија.	

§ 2015.	Istanbul	community	market	 ideas	competiton,	CTRL+SPACE,	интернационални	конкурс	за	израду	
идејног	 решења	 локалне	 пијаце	 са	 интегрисаним	 мултифункционалним	 садржајима,	 Инстанбул,	
Турска.	

§ 2014.	Урбана	зона	туристичког	центра	Клековача,	GB	 IMMO	d.o.o.,	планина	Клековача,	БиХ,	израда	
архитектонско	урбанистичког	решења	површине	383ha.	

§ 2012.	Просторно	архитектонско/скулптурално	визуелно	обележје,	Старо	Панчево,	Панчево.	
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§ 2009.	Ентеријер	за	модног	дизајнера,	Кнеза	Симе	Марковића	10,	Београд,	Архитектонски	факултет,	
конкурс	 за	 израду	 идејног	 решења	 ентеријера	 продавнице	 одеће	 модног	 дизајнера	 Драгане	
Огњеновић.	

2)	студентски	конкурси:	-		
§ 2012.	 Schindler	 Award	 –	 Acess	 for	 All,	 интернационални	 конкурс	 за	 израду	 урбанистичког	 плана	

Олимпијског	комплекса,	Берлин,	Немачка.	
§ 2010.	 Schindler	 Award	 –	 Acess	 for	 All,	 интернационални	 конкурс	 за	 израду	 урбанистичког	 плана,	

локалитет	,,Schutzenmatt’’,	Берн,	Швајцарска.	

Г)	Урбанистичко	-	архитектонски	пројекти	и	реализације	
Урбанистичко	пројектовање	

§ 2015.	 Пројекат	 Централне	 пијаце	 (зелене	 905m2	 и	 робне	 пијаце	 1110m2)	 sa	 1998m2	 објеката,	
Кикинда,	Србија,	коаутор,	пројекат	усвојен.		

§ 2015.	Пројекат	монтажне	мултифункционалне	летње	позорнице,	 парк	 у	Пожешкој	 улици,	 Београд,	
аутор.	

§ 2014.	 	 Логистички	 центар	 ,,Tinex’’,Скопље,	 Македонија,	 20.000м2,	 идејни	 и	 главни	 пројекат:	
MODULAR,	у	процесу	пројектовања	главни	пројекти,	сарадник.		

§ 2011	-	2014.	Урбанистички	пројекат	препарцелације	и	изградње	кп.	бр.	847	КО.	Младеновац	Варош,	
инвеститори	 Томислав,	 Радослав	 и	 Дејан	 Стеванчевић,	 урбанистички	 пројекат:	 атеље	 за	
пројектовање	,,А'',	сарадник,	изведено.		

§ 2011	-	2014.	Урбанистички	пројекат	препарцелације	и	изградње	кп.	бр.	1157	ко.	Младеновац	Варош,	
инвеститора	 АД	 ,,Керамика''	 Младеновац	 и	 Јаворка	 Божић,	 урбанистички	 пројекат:	 атеље	 за	
пројектовање	,,А'',	сарадник,	изведено.	

§ 2011	 -	 2014.	 Урбанистички	 пројекат	 препарцелације	 и	 изградње	на	 кп.	 бр.	 1551/2,	 1551/2,	 1551/3,	
1551/14,	1553/1,	1553/4,	1553/5,	1553/6,	1553/7,	1553/8,	1553/9,	1553/10,	1553/13,	1558/12,	1558/13,	
1558/14,	1558/15,	КО.	Младеновац	Варош,	инвеститора	Стамбене	задруге	,,Кошутица'',	урбанистички	
пројекат:	атеље	за	пројектовање	,,А'',	сарадник,	изведено.	

§ 2013.	 Комплекс	 вила,	 Република	 Башкортостан,	 Русија,	 10.000м2,	 идејни	 пројекат:	 MODULAR,	 у	
процесу	пројектовања,	сарадник.		

§ 2013.	 ТЕДА	HUIGU	 industrial	 service	 centre	 (service	 apartment	 and	 R&D	 office	 building),	 Tianjin	 Binhai	
Haigu,	109.800м2	објеката,	21.323м2	земљиште,	Кина,	израда	идејног	пројекта:	A.S.	ARCHITECTURE	-	
STUDIO,	сарадник.		

§ 2013.	 Cargo	 логистички	 центар,	 Аутопут	 Београд	 -	 	 Ниш	 бб,	 Ниш,	 11.000м2,	 идејни	 пројекат:	
MODULAR,	сарадник.		

§ 2012.	 Комплекс	 фабрике	 ,,Aquawell’’	 (постројења	 за	 флаширање	 минералне	 воде,	 432	 000	 l/дан),	
Косјерић,	8000м2,	идејни	и	главни	пројекат:	MODULAR,	сарадник.		

§ 2010	-	2012.	Комплекс	8	стамбено	пословних	зграда,	Кикинда,	идејни	и	главни	пројекат:	MODULAR,	
сарадник.	

§ 2011.	 	 Комплекс	 100	 пословних	 зграда	 ,,Ordos	 20+10’’	 (зграде	 T9a,	 T9b,	 P13),	 Ордос,	 Монголија,	
22.150м2,		идејни	и	главни	пројекат:	In+Of	Architecture,	сарадник.	

§ 2011.	 Мултифункционални	 комплекс	 ,,S.A.B.	 Group’’,	 Аутопут	 Београд	 -	 Загреб	 бб,	 Београд,	
изложбени	 салон	 12.000м2,	 канцеларијски	 простор	 5.500м2,	 хотел	 6.500м2,	 идејни	 пројекат:	
MODULAR,	сарадник.	

§ 2010.		Спортско-рекреативни	комплекс	олимпијских	базена,	Ђуре	Даничића	4,	Смедерево,	7.500м2,	
идејни	и	главни	пројекат:	MODULAR,	сарадник,	изведено.		

§ 2009.	 Комплекс	 луксузних	 вила,	 Близикуће,	 Свети	 Стефан,	 Црна	 Гора,	 8.000м2	 објеката,	 80.000м2	
земљишта,	идејни	и	главни	пројекат:	MODULAR,	сарадник,	у	изградњи.	

§ 2009.	Ексклузивна	пешачка	стаза	,Mirax	group’’,	Будва,	Црна	Гора,	дужина	500м,	пројекат:	MODULAR,	
сарадник,	изведено.	

§ 2009.	 Projekat	 ,,Green	 city’’	 (стамбено	 пословна	 зграда,	 тржни	 центар,	 школа,	 вртић	 и	 пошта),	
90.000м2,	Смедерево,	идејни	и	главни	пројекат:	MODULAR,	сарадник.		
Архитектонско	пројектовање	

§ 2014.	Стамбено	пословни	објекат,	Станоја	Главаша	29,	Београд,	идејни	и	главни	пројекат:	MODULAR,	
сарадник.	

§ 2013.	Четири	породичне	куће	у	оквиру	насеља	,,Dubrovnik	heights’’,	Иваница,	Босна	и	Херцеговина,		
712м2,	идејни	и	главни	пројекат:	KUBIK	Labs,	Београд,	аутор	(2013).	
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§ 2013.	Стамбено	пословна	зграда,	Ђушина	8,	Београд,	2500м2,	идејни	и	главни	пројекат:	MODULAR,	
сарадник,	изведено.		

§ 2011.	 Три	 породичне	 куће	 у	 низу,	 Бар,	 Црна	 Гора,	 600м2	 објеката,	 3.000м2	 земљишта,	 идејни	 и	
главни	пројекат:	KUBIK	Labs,	аутор.	

§ 2012.	 Стамбено	 пословна	 зграда,	 Скендербегова	 3,	 Београд,	 4.500м2,	 идејни	 и	 глани	 пројекат:	
MODULAR,	сарадник,	изведено.	

§ 	2012.	 Стамбено	 пословни	 објекат,	 Баје	 Пивљанина,	 Београд,	 1.300м2,	 идејни	 и	 главни	 пројекат:	
MODULAR,	сарадник.		

§ 2010.	 Стамбено	 пословна	 зграда,	 Матице	 српске,	 Београд,	 2.500м2,	 идејни	 и	 главни	 пројекат:	
MODULAR,	сарадник,	изведено.	
Урбанистички	планови	

§ 2013.	 	 План	 детаљне	 регулације	 за	 подручје	 између	 саобраћајнице	 Т-6,	 Угриновачке	 и	 Барањске	
улице,	Земун,	Београд,	план	детаљне	регулације:	Zugay	d.o.o.,	сарадник,	план	објављен	у	службеном	
листу	Београда	бр.	37/13.	

Д)	Остало	
Студије	и	експертизе:	
§ 2010	 -	 2011.	 Студија	 изводљивости	 за	 рехабилитацију	 правосудних	 објеката,	 Карађорђева	 48,	

Београд,	наручилац:	Европска	инвестициона	банка,	клијент:	Hill	International,	извршилац:	MODULAR,	
(сарадник).	

§ 	2010	-	2011.	Студија	изводљивости	за	рехабилитацију	правосудних	објеката	-	Палата	правде,	Савска	
17,	 Београд,	 наручилац:	 Европска	 инвестициона	 банка,	 клијент:	 Hill	 International,	 извршилац:	
MODULAR,	(сарадник).	

§ 	2010	 -	 2011.	 Студија	 изводљивости	 за	 рехабилитацију	 правосудних	 објеката	 -	 Специјални	 суд,	
Устаничка	 29,	 Београд,	 наручилац:	 Европска	 инвестициона	 банка,	 клијент:	 Hill	 International,	
извршилац:	MODULAR,	(сарадник).	

§ 2010	 -	 2011.	 Студија	 изводљивости	 за	 рехабилитацију	 правосудних	 објеката	 -	 Нова	 зграда	
тужилаштва,	 Кнеза	 Милоша,	 Београд,	 наручилац:	 Европска	 инвестициона	 банка,	 клијент:	 Hill	
International,	извршилац:	MODULAR,	(сарадник).	

Предавања	током	студија:	
§ 2016.	 Модерна	 урбана	 инфраструктура.	 Трендови	 у	 урбаној	 инфраструктури	 –	 	 изборни	 предмет,	

Архитектонски	факултет	Универзитета	у	Београду	
§ 2014.	Економско	и	урбанистичко	истраживање	локације,	Истраживање	локације	–	изборни	предмет,	

Архитектонски	факултет	Универзитета	у	Београду	
§ 2013.	 	 Приватно	 -	 јавна	 партнерства	 у	 процесу	 урбане	 обнове,	 Инвестиције	 у	 граду	 –	 изборни	

предмет,		Архитектонски	факултет	Универзитета	у	Београду;	
§ 2013.	 	 Транзитно	 оријентисани	 развој,	 Саобраћај	 у	 граду	 –	 изборни	 предмет,	 	 Архитектонски	

факултет	Универзитета	у	Београду;	
§ 2013.		Развој	модерног	саобраћаја,	Урбанистичко	и	просторно	планирање,	Факултет	за	градитељски	

менаџмент	–	архитектура,	Универзитет	Унион	–	Никола	Тесла	
§ 2011.	 	 Дигитални	 композитинг	 –	 бржи	 начин	 ефективне	 визуелизације	 ,Технике	 презентације	

архитектонског	 и	 урбанистичког	 дела,	 Факултет	 за	 градитељски	 менаџмент	 –	 архитектура,	
Универзитет	Унион	–	Никола	Тесла	

ОСТАЛИ	СТРУЧНИ	РАДОВИ	
Пројекти	ентеријера,	адаптације	и	реконструкције:	
§ 2015.	 Катастар	 општине	 Чукарица	 у	 оквиру	 зграде	 општине	 Чукарица,	Шумадијски	 трг	 2,	 Београд,	

570м2,	пројекат	адаптације	и	ентеријера,	аутор,	изведено.	
§ 2014.	 Ентеријер:	 пословни	 простор	 („Bigraf	 plus“),	 Бегејска	 2,	 Коњарник,	 Београд,	 76m2,	 пројекат	

ентеријера:	KUBIK	Labs,	Београд,	аутор,	изведено.	
§ 2014.	 Ентеријер:	 производни	 простор	 (,,Bigraf	 plus’’),	 Црнотравска	 7-9,	 Бањица,	 400м2,	 пројекат	

ентеријера:	KUBIK	Labs,	Београд,	аутор,	у	процесу	пројектовања.	
§ 2013.	 Ентеријер:	 пословни	 простор,	 Северни	 булевар,	 Београд,	 250м2,	 пројекат	 ентеријера:	

MODULAR,	Београд,	сарадник,	изведено.	
§ 2013.	 Адаптација	 стамбенoг	 простора,	 Дунавски	 кеј	 21,	 Стари	 град,	 Београд	 адаптација	 105m2,	

идејни	арх.	пројекат	и	главни	пројекат	адаптације:	KUBIK	Labs,	аутор.		
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§ 2013.	 Адаптација	 поткровља,	 Ђушина	 8,	 Београд,	 95м2,	 идејни	 арх.	 пројекат	 и	 главни	 пројекат	
адаптације:	MODULAR,	сарадник.	

§ 2013.	 Ентеријер:	 вила,	 Астана,	 Казахстан,	 пројекат	 ентеријера:	 MODULAR,	 Београд,	 сарадник,	 у	
процесу	пројектовања.	

§ 2012.	 Тржни	центар	 ,,	UŠĆE	 SHOPPING	CENTER''	 –	 радња	 ,,C	&	A'',	 Булевар	Михајла	Пупина	4,	Нови	
Београд,	3200м2,	пројекат	реконструкције	и	ентеријера:	MODULAR,	Београд,	сарадник,	изведено.	

§ 2012.	Стамбени	објекат	–	Пожешка	46,	Београд,	предмет	пројекта	260м2,	израда	пројекта	постојећег	
стања	ради	потребе	надоградње:	KUBIK	Labs,	Београд.	

§ 2012.	 Ентеријер:	 фотографска	 радња,	 Пожешка	 46,	 Баново	 брдо,	 Београд,	 100m2,	 пројекат	
ентеријера:	KUBIK	Labs	,	Београд,	аутор,	изведено.	

§ 2012.	Ентеријер:	породична	кућа,	,	Дунавски	брег	8,	230m2,	пројекат	ентеријера:	KUBIK	Labs,	Београд,	
аутор,	изведено.	

§ 2012.	 Ентеријер:	 адвокатска	 канцеларија,	 Краља	 Милана	 19,	 Врачар,	 Београд,	 100m2,	 пројекат	
адаптације	и	ентеријера:	KUBIK	Labs,	аутор.	

§ 2011.	 Ентеријер:	 стан	 („Yu	 Business	 Centar“),	 Булевар	 уметности	 3,	 Нови	 Београд,	 100m2,	 пројекат	
ентеријера:	KUBIK	Labs,	Београд,	аутор,	изведено.	

§ 2010.	Ентеријер:	стан,	Булевар	краља	Александра,	Београд,	85m2,	пројекат	адаптације	и		ентеријера:	
KUBIK	Labs,	Београд,	аутор,	изведено.		

§ 2010.	 Ентеријер:	 	 („Yu	 Business	 Centar“),	 Булевар	 уметности	 3,	 Нови	 Београд,	 100m2,	 	 пројекат	
ентеријера:	Rixos,	Београд,	аутор,	изведено.	

§ 2010.	 Ентеријер:	 стан,	 Пожешка	 126,	 пројекат	 ентеријера:	 KUBIK	 Labs,	 Београд,	 аутор,	 у	 процесу	
пројектовања.	

§ 2009.	Ентеријер:	локал,	тржни	центар	City	Passage,	Београд,	35м2,	пројекат	ентеријера	са		дизајном	
комплетног	мобилијара:	KUBIK	Labs,	аутор.	

§ 2009.	Ентеријер:	кафe	,,Бре'',	Булевар	Зорана	Ђинђића	48,	Нови	Београд,	120m2,	пројекат	ентеријера	
и	уређења	баште:	KUBIK	Labs,	Београд,	аутор,	изведено.	

 

МИШЉЕЊЕ	О	ИСПУЊЕНОСТИ	УСЛОВА	ЗА	ИЗБОР	КАНДИДАТА		
У	САРАДНИЧКО	ЗВАЊЕ	

01.	Јована	Бугарски,	је	кандидаткиња	која	је	претежно	оријентисана	ка	области	урбанизма,	што	је	
евидентно	у	односу	на	њену	научну	и	стручну	профилисаност	и	поред	релативно	кратког	периода	
бављења	струком.	
	Завршила	је	Мастер	академске	студије	архитектуре	2014.	г.	у	предвиђеном	трајању	од	2	године	са	
просечном	оценом	9,91	и	Основне	академске	студије	архитектуре	2012.г.	у	предвиђеном	трајању	
од	 3	 године	 са	 просечном	 оценом	 9,72	 и	 са	 укупном	 просечном	 оценом	 из	 уже	 научне	 области	
Урбанизам	 и	 просторно	 планирање	 9,75.	 Докторске	 студије	 Архитектонског	 факултета	
Универзитета	у	Београду	уписала	је	2015.	г.	са	тренутним	статусом	студента		1.	године.		

Кандидаткиња	 је,	 као	 студент	 демонстратор	 а	 потом	 и	 као	 сарадник	 у	 настави,	 учествовала	 у	
настави	 Департмана	 за	 урбанизам	 на	 3	 предмета	 на	 основним	 (2)	 и	 мастер	 студијама	 (1)	
Архитектонског	факултета	у	Београду.	

У	 току	 студија,	 као	 и	 после	 дипломирања,	 учествовала	 је	 неколико	 радионица	 и	 семинара	 (5)	 и		
излагала	 на	 више	 изложби	 (9).	 Поред	 неколико	 награда	 и	 признања	 на	 студентским	 и	
професионалним	конкурсима	(3),	међу	референцама	се	издваја	ангажман	кандидаткиње	у	оквиру	
Радне	 групе	 Архитектонског	 факултета	 у	 друштвено	 ангажованој	 иницијативи	 „Нови	 модели	
становања	за	угрожене	у	поплавама“	која	је	публикована	и	запажена	у	стручној	јавности.		

Стручни	 рад	 кандидаткиња	 остварује	 као	 пројектант	 сарадник	 на	 изради	 идејних	 (2)	 и	 главних	
архитектонских	 пројеката	 (1)	 и	 пројекта	 парка	 (1).	 Резултате	 истраживања	 је	 излагала	 на	 1	
конференцији	и	публиковала	у	2	поглавља	у	монографијама.	

Увидом	у	материјал	приложен	на	конкурс	и	на	основу	усменог	разговора,	мишљење	Комисије	је	да	
кандидаткиња	 остварује	 разноврсне	 и	 квалитетне	 резултате	 у	 свим	 областима	 деловања,	 и	 као	
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студент	 и	 на	 почетку	 професионалне	 каријере.	 Такође	 показује	 и	 јасну	 усмереност	 на	 област	
урбанизма	 у	 току	школовања,	 у	 раду	 у	 настави	 и	 у	 ваннаставним	 активностима.	Поред	 тога	што	
поседује	велики	потенцијал	за	академску	каријеру	и	изражава	отвореност	за	стицање	нових	знања	
и	искустава,	у	овом	тренутку	има	релативно	мало	искуства	у	раду	у	настави,	истраживачком	раду	и	
бављењу	струком	у	односу	на	већину	кандидата.		

02.	Душко	Ђукић	је	по	образовању	просторни	планер	и	студент	докторских	студија	геонаука.	
Кандидат	 је	завршио	претходне	нивое	студија	за	7	година	(петогодишње	Студије	на	Географском	
факултету,	 одсек	 Просторно	 планирање)	 2008.	 г.	 са	 укупном	 просечном	 оценом	 8.60.	 	 Просечна	
оцена	 из	 предмета	 који	 су	 разматрани	 као	 релевантни	 за	 ужу	 научну	 области	 Урбанизам	 и	
просторно	 планирање	 је	 9.62,	 али	 њима	 нису	 обухваћени	 предмети	 из	 области	 урбанистичког	
пројектовања	 који	 не	 улазе	 у	 састав	 курикулума.	 Докторске	 студије	 геонаука	 на	 Географском	
факултета	Универзитета	 у	Београду	 уписао	 је	2012.	 г.	 и	приступио	изради	докторске	дисертације		
усмерене	на	истраживање	урбаних	острва	топлоте.	

Кандидат	нема	искуство	у	раду	у	настави	ни	у	току	студирања,	нити	касније.	

Искуство	 рада	 у	 струци	 је	 минимално	 и	 односи	 се	 на	 стручну	 праксу	 у	 ЈУГИНУС-у	 2008	 године.	
Кандидат	 је	 такође	 радио	 хонорарно	 на	 различитим	пословима	 ван	 струке.	 Учесник	 је	 неколико	
стручних	и	научних	скупова	и	конференција	(5)		и	има	4	публикована	научна	рада	.	

Увидом	у	материјал	приложен	на	конкурс	и	на	основу	усменог	разговора,	Комисија	констатује	да		
је	 дипл.просторни	 планер	 Душко	 Ђукић	 кандидат	 са	 великом	 заинтересованошћу	 за	 стицањем	
нових	знања	и	искустава	у	области	урбанизма	и	планирања	али	и	са	минималним	искуством	рада	у	
струци	 и	 почетничким	 истраживачким	 искуством,	 који	 нема	 ни	 искуство	 рада	 у	 настави.	
Истовремено,	 у	 току	 формалног	 образовања	 није	 обрађивао	 проблематику	 урбанистичког	
пројектовања	 којa	 je	 неопходнa	 за	 рад	 у	 настави	 Департмана	 за	 урбанизам	 на	 Архитектонском	
факултету.		

03.	 Бранислав	 Антонић	 је	 кандидат	 који	 поседује	 велико	 планерско	 и	 истраживачко	 искуство,	
вишегодишње	ангажовање	у	настави,	као	и	бројне	резултате	у	области	урбанизма.		
Кандидат	 је	 завршио	 претходне	 нивое	 студија	 за	 6	 година	 (петогодишње	 Студије	 архитектуре)	
2008.	 г.	 са	 укупном	 просечном	 оценом	 9.28,	 и	 просечном	 оценом	 9.9	 из	 уже	 научне	 области	
Урбанизам	и	 просторно	планирање.	Докторске	 студије	Архитектонског	факултета	 Универзитета	 у	
Београду	уписао	је	2010.	г.	и	одобрена	му	је	израда	докторске	дисертације	на	Већу	Универзитета	у	
Београду.	

Учествује	у	настави	Департмана	за	Урбанизам	на	различитим	обавезним	и	изборним	предметима	
основних	 (3)	 и	 мастер	 (14)	 студија	 Архитектонског	 факултета	 у	 Београду,	 прво	 као	 студент-
демонстратор		шк.2007/08	г.,	а	потом	и	као	сарадник	у	настави	од	2008.	године.	Учествовао	је	на	
летњим	 школама	 и	 радионицама	 (3)	 и	 био	 посматрач	 6	 научних	 скупова.	 Такође	 је	 као	 тутор-
асистент	 у	 учествовао	 реализацији	 OIKONET	 међународне	 радионице	 "Renewing	 /	 Revitalizing:	
Creating	Liveable	Cities".	

Кандидат	 има	 бројне	 професионалне	 референце	 у	 својству	 сарадника	 у	 радном	 тиму	 и	
координатора	(34),	као	и	аутора	тематске	области	(4)	на	изради	урбанистичких	студија,	планова	и	
пројеката	као	и	просторних	планова.	Резултати	рада	били	су	изложени	на	4	изложбе.	

Научни	 рад	 кандидата	 обухвата	 велики	 број	 радова	 излаганих	 на	 домаћим	 и	 међународним	
конференцијама	 и	 публикованих	 у	 различитим	 категоријама	 (37).	 У	 свом	 раду	 се	 последњих	
година	 посебно	 фокусира	 на	 област	 урбанистичког	 планирања	 малих	 градова	 и	 урбанистичку	
димензију	становања.	Као	истраживач-приправник,	а	потом	и	као	истраживач-сарадник,	кандидат	
учествује	на	научноистраживачком	пројекту	„Истраживање	и	систематизација	стамбене	изградње	у	
Србији	 у	 контексту	 глобализације	 и	 европских	 интеграција,	 у	 циљу	 унапређења	 квалитета	 и	
стандарда	становања"	(од	2012.	г.	надаље).		
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Увидом	 у	 материјал	 приложен	 на	 конкурс	 и	 на	 основу	 усменог	 разговора,	 Комисија	 констатује	
усредсређеност	кандидата	на	област	урбанизма.	Кандидат	поседује	дугогодишње	искуство	у	раду	
у	настави,	као	и	велики	број	научних	и	стручних	референци	у	домену	урбанистичког	планирања.		

04.	Младен	Пешић	 је	кандидат	интердисциплинарне	оријентације	са	израженом	способношћу	да	
знања	из	различитих		области	повезује	и		примењује	у	урбанизму.	
Завршио	је	Мастер	академске	студије	архитектуре	2009.	г.	у	предвиђеном	трајању	од	2	године	са	
просечном	оценом	9,31	и	Основне	академске	студије	архитектуре	2007.г.	у	предвиђеном	трајању	
од	3	године	са	просечном	оценом	9,93	и	са	просечном	оценом	из	уже	научне	области	Урбанизам	и	
просторно	планирање	9,54.	Докторске	студије	Архитектонског	факултета	Универзитета	у	Београду	
уписао	је	2009.	г.	и	одобрена	му	је	израда	докторске	дисертације	на	Већу	Универзитета	у	Београду.		

Као	 студент	демостратор	и	 сарадник	у	настави,	 учествовао	 је	од	2006.	 године	у	настави	на	више	
предмета	(9)	Департмана	за	урбанизам	и	Департмана	за	архитектуру	на	основним	(4)	и	мастер	(5)	
академскм	студијама	на	Архитектонском	факултету	у	Београду.		

Усавршавао	 се	 на	 бројним	 домаћим	 и	 међународним	 радионицама,	 семинарима	 и	 стручним	
скуповима	 (8).	 Такође	 је	 учествовао	 у	 организацији	 и	 био	 ментор	 међународне	 радионице	
„Creating	a	New	Relaxation	Area	and	Meeting	Poing	Through	Participatory	Design”.	

Стручни	 и	 професионални	 ангажман	 кандидата	 карактерише	 учешће	 на	 17	 архитектонских	 и	
урбанистичких	конкурса	на	којима	је	и	вишеструко	награђиван	(4).	Комисија	посебно	издваја	другу	
награду	 на	 конкурсу	 за	 идејно	 архитектонско-урбанистичко	 решење	 „Комплекс	 комерцијалне	
делатности,	култура	и	паркирање“	и	једнаковредни	први	откуп	(прве	три	награде	нису	додељене)	
за	идејно	урбанистичко-архитектонско	решење	уређења	централне	зоне	Лесковца.	

Радови	 кандидата	 из	 области	 архитектуре	 и	 урбанизма,	 излагани	 су	 на	 бројним	 изложбама	 у	
земљи	и	иностранству		(16)	и	објављивани	у	часописима	и	другим	публикацијама.	Поред	тога,	као	
сарадник	 различитих	 архитектонских	 фирми	 учествовао	 је	 у	 изради	 идејних	 и	 главних	
архитектонско-урбанистичких	пројеката	а	члан	је	и	архитектонског	студија	„Колаж“.	

Као	 стипендиста	 Министарства	 просвете	 и	 науке	 Републике	 Србије	 ангажован	 је	 на	 научном	
пројекту:	„Утицај	климатских	промена	на	природне	ресурсе	и	заштиту	животне	средине	-	праћење	
утицаја,	 адаптација	 и	 ублажавање“	 од	 2011.	 Аутор	 је	 великог	 броја	 објављених	 радова	 (29)	 у	
монографијама	 националног	 и	 међународног	 значаја	 (6),	 зборницима	 са	 међународних	 научних	
скупова	(18),	часописима	(1)	и	другим	публикацијама(4).	

Увидом	у	материјал	приложен	на	конкурс	и	на	основу	усменог	разговора,	Комисија	констатује	да	
кандидат	 показује	 разноврсну	 и	 интердисциплинарну	 истраживачку	 оријентацију	 која	 је	 у	
континуитету	 усмерена	 и	 на	 област	 урбанизма.	 Он	 има	 бројне	 публиковане	 радове,	 учешће	 и	
награде	 на	 домаћим	и	међународним	 	 урбанистичким	и	 архитектонским	 конкурсима	 и	 поседује	
значајно	 искуство	 у	 раду	 у	 настави	 на	 различитим	 нивоимa	 наставе	 Архитектонског	 факултета	 у	
области	 урбанизма	 и	 архитектуре.	 Поред	 наведеног,	 кандидат	 је	 на	 усменом	 разговору	 показао	
изузетну	 јасноћу	 и	 конзистентност	 у	 изражавању	 ставова,	 велику	 способност	 вербалне	
комуникације,	као	и	изразиту	мотивисаност	за	педагошки	рад	и	преношење	знања.	

05.	 Драган	 Недић	 је	 по	 образовању	 просторни	 планер,	 студент	 докторских	 студија	 геонаука,	
усмерен	 на	 саобраћајно	 и	 инфраструктурно	 организовање	 градова	 и	 њихов	 утицај	 на	 животну	
средину,	као	и	на	законодавну	и	институционалну	страну	планирања.	
Завршио	је	Мастер	академске	студије	(Географски	факултет,	одсек	Просторно	планирање)		2015.	г.	
у	 предвиђеном	 трајању	 од	 1	 године	 са	 просечном	 оценом	 10	 и	 Основне	 академске	 студије	
(Географски	факултет,	одсек	Просторно	планирање)	2013.г.	у	предвиђеном	трајању	од	4	године	са	
просечном	оценом	8,47	и	укупном	дужином	студирања	7	година.	Просечна	оцена	из	предмета	који	
су	разматрани	као	релевантниз	за		ужу	научне	области	Урбанизам	и	просторно	планирање	је	9.12,		
али	 њима	 нису	 обухваћени	 предмети	 из	 области	 урбанистичког	 пројектовања	 који	 не	 улазе	 у	
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састав	курикулума.	Докторске	студије	геонаука	на	Географском	факултета	Универзитета	у	Београду	
уписао	је	2013.	г.	и	приступио	изради	докторске	дисертације.	

Нема	искуство	у	раду	у	настави	ни	у	току	студија	нити	касније.	

Запослен	је	на	неодређено	време	у	Дирекцији	за	грађевинско	земљиште	и	изградњу	Београда	Ј.П.	
као	самостални	инжењер	службе	за	грађевинско	земљиште,	док	је	у	периоду	2010.-2012.	радио	у	
Секретаријуату	за	послове	легализације	објеката.	Стручно	усавршавање	кандидат	 је	остваривао	и	
учешћем	 на	 2	 семинара	 и	 1	 радионици,	 и	 већем	 броју	 научно-стручних	 скупова	 у	 организацији	
Асоцијације	просторних	планера	Србије	и	Привредне	коморе	Београда.	

Учесник	је	неколико	националних	и	међународних	конференција		и	има	публикованих	7	радова	у	
зборницима	са	конференција	(6)	и	у	часопису	(1).	

Увидом	у	материјал	приложен	на	конкурс	и	на	основу	усменог	разговора,	Комисија	констатује	да		
је	 Драган	 Недић,	 мастер.просторни	 планер,	 кандидат	 са	 професионалним	 искуством	 у	 раду	 у	
градским	планерским	институцијама	који	се	упоредо	бави	и	научно-истраживачким	радом.	Поред	
израженог	 високог	 степена	 заинтересованости	 за	 стицањем	 нових	 знања	 и	 искустава	 у	 области	
урбанизма	и	планирања	и	мотивације	да	своје	знање	и	искуство	из	праксе	пренесе	на	студенте,	он	
нема	искуство	рада	у	настави	као	важну	квалификацију	за	радно	место	асистента.	Истовремено,	у	
току	 формалног	 образовања	 није	 обрађивао	 проблематику	 урбанистичког	 пројектовања	 којa	 je	
неопходнa	за	рад	у	настави	Департмана	за	урбанизам	на	Архитектонском	факултету.		

06.	 Марија	 Мартиновић	 је	 кандидаткиња	 која	 је	 у	 стручном	 деловању	 оријентисана	 ка	
пројектовању	ентеријера	и	организацији	јавних	догађаја	у	области	архитектуре	и	урбанизма,	док	је	
у	научном	деловању	усмерена	ка	области	историје	и	теорије	архитектуре	и	урбанизма.	

Завршила	је	петогодишње	Студије	архитектуре	2009.	г.	за	7	година,	са	укупном	просечном	оценом	
8.89	 и	 просечном	 оценом	 8.8	 из	 уже	 научне	 области	 Урбанизам	 и	 просторно	 планирање.	
Докторске	студије	Архитектонског	факултета	Универзитета	у	Београду	уписала	је	2009г.	и	одобрена	
јој	је	израда	докторске	дисертације	на	Већу	Универзитета	у	Београду.	

Кандидаткиња	 је,	 као	 студент	 демонстратор	 а	 потом	 и	 као	 сарадник	 у	 настави,	 од	 2006	 -
2010.године	 учествовала	 у	 настави	 Департмана	 за	 Архитектуру	 на	 4	 предмета	 на	 основним(3)	 и	
мастер	 студијама	 (1)	 Архитектонског	 факултета	 у	 Београду	 и	 нема	 искуство	 у	 настави	 на	
предметима	Департмана	за	урбанизам.	

Током	 свог	 професионалног	 ангажмана	 бавила	 се	 претежно	 дизајном	 и	 пројектима	 ентеријера.	
Као	дизајнер	осветљења	сарађивала	 је	на	многим	архитектонксим	пројектима	а	у	 том	домену	 је	
освојила	и			другу	награду	на	интернационалном	конкурсу	у	Јапану,	у	оквиру	24.	Светског	конгреса	
архитектуре	 у	 Токију.	 Учествовала	 је	 и	 на	 2	 конкурса	 из	 области	 архитектуре	 и	 урбанизма,	 и	
излагала	на	4	изложбе.		

Радила	 је	 као	 сарадник	 на	 пројекту	 заштите	 и	 промоције	 индустријског	 наслеђа	 у	 Сењском	
Руднику.	Суоснивач	је	невладиног	удружења	„Центар	за	експерименте	и	урбане	студије	–	ЦЕУС“		и	
активни	 члан	националне	 секције	Међународне	радне	 групе	Докомомо	Србија.	 Учествовала	 је	 у	
организовању	бројних	догађаја	и	изложби	у	јавним	просторима.		

Учесник	 је	више	међународних	(6)	и	националних	(4)	конференција,	а	њени	радови	објављивани	
су	у	различитим	часописима	(4),	монографијама	(1	поглавље)	и	публикацијама	са	конференција		.			

Увидом	у	материјал	приложен	на	конкурс	и	на	основу	усменог	разговора,	мишљење	Комисије	је	да	
кандидаткиња	 има	 разноврсна	 интересовања	 и	 искуство,	 као	 и	 остварене	 резултате	 у	 широком	
опсегу	 деловања	 у	 области	 пројектовања	 ентеријера	 и	 дизајна	 осветљења,	 као	 и	 организације	
догађаја,	 изложби	 и	 радионица,	 док	 се	 проблематиком	 урбанизма	 бави	 пре	 свега	 кроз	 научно-
истраживачки	 рад.	 Иако	 има	 одређено	 искуство	 у	 раду	 у	 настави	 на	 Архитектонском	 факултету,	
Комисија	 констатује	 да	 кандидаткиња	 нема	 искуство	 рада	 у	 настави	 на	 програмима	 из	 области	
урбанизма.	
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07.	Филип	Петровић	је	кандидат	који	се	према	области	урбанизма	оријентисао	кроз	рад	у	пракси,	
посебно	 у	 домену	 урбанистичког	 пројектовања,	 а	 потврђује	 је	 у	 својој	 научној	 профилацији,	 на	
специјалистичким	и	докторским	студијама	и	ангажовањем	у	настави	Департмана	за	урбанизам.	
Завршио	је	Мастер	академске	студије	архитектуре	2012.	г.	у	предвиђеном	трајању	од	2	године	са	
просечном	оценом	8,93	и	Основне	академске	студије	архитектуре	2010.г.	у	предвиђеном	трајању	
од	3	године	са	просечном	оценом	8,03	и	са	просечном	оценом	из	уже	научне	области	Урбанизам	и	
просторно	планирање	8,55.	Докторске	студије	Архитектонског	факултета	Универзитета	у	Београду	
уписао	је	2013.	г.		

Филип	 Петровић	 има	 искуство	 рада	 у	 настави	 од	 2010.	 године,	 док	 као	 сарадник	 у	 настави	
Департмана	 за	 Урбанизам	 учествује	 од	 2013.године	 на	 различитим	 обавезним	 и	 изборним	
предметима	основних	(6)	и	мастер	(3)	студија		Архитектонског	факултета	у	Београду.	Поред	рада	у	
настави	 активно	 је	 учествовао	 и	 у	 уређивању	 публикације,	 организацији	 и	 реализацији	 изложбе	
студентских	 радова	Департмана	 за	 урбанизам	Архитектонског	факултета	 у	 Београду	 „Сремчица	 -	
Град	унутар	града:	Иновативни	приступи	у	креирању	урбаних	целина	у	Сремчици“,	у	Галерији	73	у	
Београду.	

Кандидат	 има	 велико	 искуство	 и	 бројне	 професионалне	 референце	 у	 области	 урбанизма	 и	
архитектуре.	 Као	 сарадник	 и	 аутор	 учествовао	 је	 у	 изради	 просторних	 и	 економских	 студија	 и	
експертиза	(4),	плана	детаљне	регулације	(1),	као	и	великог	броја	урбанистичких	и	урбанистичко-
архитектонских	 (17),	 архитектонских	 (7)	и	пројеката	реконструкције,	 адаптације	и	ентеријера	 (18)	
од	 којих	 је	 већина	 реализована.	 Учествовао	 је	 на	 бројним	 урбанистичким	 и	 архитектонским	
домаћим	и	међународним	конкурсима	(8)	и	излагао	на	неколико	изложби	(4).			

Научно-истраживачки	 рад	 Кандидата	 је	 разноврстан,	 а	 у	 оквиру	 докторских	 студија	 посебно	
усмерен	на	област	урбанизма.	Кандидат	има	бројне	радове	(12)	презентоване	на	међународним	и	
домаћим	 конференцијама	 и	 публикованим	 у	 тематским	 зборницима	 (1),	 часописима	 (1)	 и	
зборницима	са	међународних	научних	скупова	(10).			

Увидом	 у	 материјал	 приложен	 на	 конкурс	 и	 на	 основу	 усменог	 разговора,	 Комисија	 констатује	
усмереност	кандидата	на	област	урбанизма	у	настави,	науци	и	професионалној	пракси.	Кандидат	
поседује	 велики	 број	 стручних	 референци	 у	 домену	 урбанистичког	 пројектовања	 и	 бројне	
објављене	 научне	 и	 стручне	 радове.	 Такође	 Комисија	 указује	 на	 значајно	 искуство	 кандидата	 у	
раду	 у	 настави	 из	 области	 урбанизма	 на	 различитим	 нивоима	 студија,	 као	 и	 на	 ангажовање	 на	
промовисању	 резултата	 у	 широј	 јавности.	 У	 својој	 профилацији	 показује	 висок	 ниво	
прилагодљивости	 и	 отворености	 за	 стицање	 нових	 знања,	 апликативних	 и	 теоријских.	 Поред	
наведеног,	 кандидат	 је	 на	 усменом	 разговору	 изразио	 висок	 степен	 комуникативности	 и	 личне	
енергије,	 способност	 одмереног	 и	 аргументованог	 изражавања	 ставова,	 као	 и	 изразиту	
мотивисаност	и	ентузијазам	за	педагошки	рад	и	преношење	знања.	

	

УСЛОВИ	ЗАКОНА	О	ВИСОКОМ	ОБРАЗОВАЊУ	
Комисија	 констатује	 да	 кандидати	 испуњавају	 услове	 из	 члана	 72.	 став	 1.	 Закона	 о	 високом	
образовању	Републике	Србије	 („Службени	 гласник	РС“,	бр.	76/05,	100/07	 -	 аутентично	 тумачење,	
97/08,	44/10,	93/12,	89/13,	99/14,	45/15	-	аутентично	тумачење	и	68/15).	

	

БЛИЖИ	УСЛОВИ	УТВРЂЕНИ	ОПШТИМ	АКТОМ	УНИВЕРЗИТЕТА	И	ФАКУЛТЕТА	
Комисија	 констатује	 да	 кандидати	 испуњавају	 услове	 из	 члана	 127.	 Статута	 Универзитета	 у	
Београду	 („Гласник	 УБ“,	 бр.	 186/15	 -	 пречишћен	 текст),	 односно	 услове	 из	 члана	 121.	 Статута	
Архитектонског	 факултета	 Универзитета	 у	 Београду	 („Сл.	 Билтен	 АФ”,	 бр.	 105/15	 -	 пречишћен	
текст).	
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ПРЕДЛОГ	КОМИСИЈЕ	

	

	

	

Увидом	 у	 документацију	 пријављених	 кандидата,	 након	 анализе	 и	 вредновања	 приложених		
референци	 кандидата,	 као	 и	 на	 основу	 усменог	 разговора	 (интервјуа)	 који	 је	 обављен	 са	
кандидатима,	 Комисија	 констатује	 да	 се	Младен	 Пешић,	 маст.	 инж.	 арх.,	 издваја	 у	 односу	 на	
остале	кандидате,	те	на	основу	Статута	Архитектонског	факултета,	статута	Универзитета	у	Београду,	
општих	 услова	 предвиђених	 Законом	 о	 раду,	 посебних	 услова	 предвиђених	 Законом	 о	 високом	
образовању,	 као	 и	 других	 критеријума	 по	 којима	 је	 Комисија	 оцењивала	 укупан	 квалитет	 и	
резултате	кандидата,	испуњава	потребне	услове	за	звање	и	радно	место	асистента	за	ужу	научну,	
односно	 уметничку	 област:	 „Урбанизам	 и	 просторно	 планирање“,	 на	 Департману	 за	 урбанизам	
Архитектонског	факултета	у	Београду.		

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

Комисија	 закључује	 да	 кандидат	 Младен	 Пешић,	 маст.инж.арх,	 својим	 радом	 и	 постигнутим	
резултатима	 задовољава	 све	 поменуте	 услове	 и	 предлаже	 Изборном	 већу	 Архитектонског	
факултета	 у	 Београду	 избор	 Младена	 Пешића,	 у	 звање	 сарадника	 за	 ужу	 научну,	 односно	
уметничку	 област:	 Урбанизам	 и	 просторно	 планирање,	 на	 Департману	 за	 урбанизам	
Архитектонског	факултета	Универзитета	 у	 Београду,	 на	 одређено	 време,	 за	 временски	период	
од	3	(три)	године.	

	

	
	

У	Београду	22.	08.	2016.	године	
	

	

	

Чланови	Комисије:	

________________________________	
др	Јелена	Живковић,	председник,	
ванредни	професор	Архитектонског	факултету	у	Београду	
________________________________	
др	Милица	Милојевић,	члан,	
доцент	Архитектонског	факултета	у	Београду	и	
________________________________	
др	Велимир	Шећеров,	члан,	
ванредни	професор	Географског	факултету	у	Београду	
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ПРЕДЛОГ	КОМИСИЈЕ	

	

	

	

Увидом	 у	 документацију	 пријављених	 кандидата,	 након	 анализе	 и	 вредновања	 приложених		
референци	 кандидата,	 као	 и	 на	 основу	 усменог	 разговора	 (интервјуа)	 који	 је	 обављен	 са	
кандидатима,	 Комисија	 констатује	 да	 се	Филип	 Петровић,	 маст.	 инж.	 арх.,	 издваја	 у	 односу	 на	
остале	кандидате,	те	на	основу	Статута	Архитектонског	факултета,	статута	Универзитета	у	Београду,	
општих	 услова	 предвиђених	 Законом	 о	 раду,	 посебних	 услова	 предвиђених	 Законом	 о	 високом	
образовању,	 као	 и	 других	 критеријума	 по	 којима	 је	 Комисија	 оцењивала	 укупан	 квалитет	 и	
резултате	кандидата,	испуњава	потребне	услове	за	звање	и	радно	место	асистента	за	ужу	научну,	
односно	 уметничку	 област:	 „Урбанизам	 и	 просторно	 планирање“,	 на	 Департману	 за	 урбанизам	
Архитектонског	факултета	у	Београду.		

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

Комисија	 закључује	 да	 кандидат	Филип	 Петровић,	 маст.инж.арх,	 својим	 радом	 и	 постигнутим	
резултатима	 задовољава	 све	 поменуте	 услове	 и	 предлаже	 Изборном	 већу	 Архитектонског	
факултета	 у	 Београду	 избор	 Филипа	 Петровића,	 у	 звање	 сарадника	 за	 ужу	 научну,	 односно	
уметничку	 област:	 Урбанизам	 и	 просторно	 планирање,	 на	 Департману	 за	 урбанизам	
Архитектонског	факултета	Универзитета	 у	 Београду,	 на	 одређено	 време,	 за	 временски	период	
од	3	(три)	године.	

	

	
	

У	Београду	22.	08.	2016.	године	
	

	

Чланови	Комисије:	

________________________________	
др	Јелена	Живковић,	председник,	
ванредни	професор	Архитектонског	факултету	у	Београду	
________________________________	
др	Милица	Милојевић,	члан,	
доцент	Архитектонског	факултета	у	Београду	и	
________________________________	
др	Велимир	Шећеров,	члан,	
ванредни	професор	Географског	факултету	у	Београду	
	
	


