
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 

АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ 

Наставно-научном већу   

 

Одлуком Наставно-научног већа Архитектонског факултета бр. 01/808/2-10 од 

13. 7. 2016. године, именована је Комисија за припрему извештаја за избор др Весне 

Миле Чолић Дамјановић у научно звање – научни сарадник. На основу члана 55. став 4. 

Закона о високом образовању, члана 73. Закона о научноистраживачкој делатности, 

члана 13. Правилника о поступку и начину вредновања и квантитативном исказивању 

научноистраживачких резултата истраживача и члана 48. Статута Универзитета у 

Београду, Комисија у саставу: др Владан Ђокић, редовни професор Архитектонског 

факултета Универзитета у Београду, председник комисије, др Ана Никезић, доцент 

Архитектонског факултета Универзитета у Београду и академик др Зоран В. Поповић, 

редовни члан САНУ – Oдељење техничких наука подноси следећи     

 

ИЗВЕШТАЈ 

 

 

1. ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ  

 

Др Весна Мила Чолић Дамјановић, дипл. инж. арх., рођена je 1978. у Стокхолму, 

Краљевина Шведска.  

Поседује активно знање говорног и писаног енглеског и француског језика.  

Користи рачунарске програме AutoCAD, Adobe PhotoShop, Adobe Illustrator, Adobe 

InDesign, QuarkXPress, Microsoft Office, CorelDRAW, Sketch Up, и др. 

Удата, мајка двоје деце. 

 

Образовање и усавршавање  

Весна Мила Чолић Дамјановић је завршила ООШ „Владислав Рибникар“ и основну 

музичку школу „Даворин Јенко“, а затим Пету београдску гимназију, природно-

математички смер. Звање дипломирани инжењер архитектуре је стекла 2003. на 

Архитектонском факултету Универзитета у Београду, са просечном оценом 8.84 током 

студија и са оценом 10 на дипломском раду чији је ментор био 

редовни професор арх. Бранислав Стојановић. Школске године 2003/2004. уписује 

магистарске академске студије и полаже све испите са просечном оценом 10.00, а затим 

школске године 2005/2006. уписује докторске студије, те полаже све испите предвиђене 

наставним планом и пријављује докторску дисертацију са темом: Унапређење модела 

социјалног становања у Београду у оквиру нових парадигми планирања и 

пројектовања, чији је ментор редовни професор др Владан Ђокић. Докторску 

дисертацију брани 2015, пред комисијом: проф. др Владан Ђокић, ментор, 

проф. арх. Зоран Лазовић, председник, проф. арх. Владимир Лојаница, проф. др 

Александра Крстић-Фурунџић и проф. др Милан Лечић, са оценом 100/100. 
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У току 2001. и 2004. године, у два наврата, усвршавла се у иностранству у пројектним 

бироима LIAG architekten en bouwadviseurs, у Хагу у Холандији, и у пројектном бироу 

Монтажа у Москви у Русији.  

Други облици усавршавања обухватају учешће на бројним семинарима, радионицама, 

стручним обукама министарства, Инжењерске коморе Србије, округлим столовима, 

студијским путовањима у земљи и иностранству и сл.  

У току досадашњег образовања и усавршавања Весна Мила Чолић Дамјановић је била 

стипендиста и истраживач Министарства за науку и технологију Републике Србије, у 

оквиру више научно-истраживачких пројеката у периоду од 2002. до 2006. године.  

 

Научно-истраживачки рад  

Научно-истраживачки рад др Весне Миле Чолић Дамјановић обухвата учешће у више 

научно-истраживачких националних и међународних пројеката, координацију више 

мултидисциплинарних пројеката, рецензент за два међународна научна часописа, рад 

на студији изводљивости, и сл., као и сарадњу са другим високошколским и научно-

истраживачким организацијама. 

Др Весна МилаЧолић Дамјановић учествује у више међународних и домаћих научно-

истраживачких пројеката.  

Учествује у два међународна пројекта:  

1. ТEMPUS, International Accreditation of Engineering Studies, 144856-

TEMPUS-2008-RS-JPGR, у периоду од 2009. до 2012. Ангажована у 

својству члан пројектног тима;   

2. ТEMPUS, Development of Public Administration and Manegment Studies in 

Serbia, 144889-TEMPUS-2008-RS-JPCR, у периоду од 2009. до 2012. 

Ангажована у својству сарадника пројектне активности. 

Учествује у домаћим научно-истраживачким пројектима:  

1. Технолошки научно-истраживачки пројекат Министарства за просвету и 

науку Републике Србије: „Примена савремених мерних и прорачунских 

техника израчунавања струјних параметара вентилационих система на 

моделу енергетски изузетно ефикасног (пасивног) објекта“, (бр. пројекта 

035046), у сарадњи са Машинским факултетом Универзитета у Београду 

који је носилац пројекта. Руководилац пројекта је проф. др Милан Лечић, 

у периоду од 2011. до 2015. (2016) године. Учествује у својству 

асистента-истраживача сарадника (актуелно);  

2. Пројекат примењених истраживања Министарства грађевинарства, 

саобраћаја и инфраструктуре, „Могућности унапређења јавног увида код 

припреме и доношења просторних и урбанистичких плановa“. 

Руководилац пројекта: проф. др Борислав Стојков et al., 2015. година, 

(6 и.м.). Учествује у својству сарадника пројектних активности;  

3. Иновациони научно-истраживачки пројекат Министарства за науку и 

технолошки развој Републике Србије: „Интегрални план за изградњу 

енергетски ултра-ефикасног објекта вишепородичног становања уз 

примену техничко-технолошких иновација и савремених ЕУ стандарда за 

пасивну изградњу“, (бр. пројекта 391-00027/2009.02/164), у сарадњи са 
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Машинским факултетом Универзитета у Београду и Иновационим 

центром Машинског факултета који је носилац пројекта. Руководилац 

пројекта је проф. др Милош Бањац, у периоду од 2008. до 2009. године. 

Учествује у својству асистента-истраживача сарадника;  

4. Технолошки научно-истраживачки пројекат Министарства науке и 

технологије Републике Србије: „Менаџмент урбане обнове и 

регенерације регија Србије“, (Евид. бр. ТР 65/8А), чији је носилац 

Архитектонски факултет Универзитета у Београду. Руководилац 

пројеката је проф. др Миодраг Ралевић, у периоду од 2005. до 2007. 

године. Учествује у својству асистента-истраживача приправника;  

5. Технолошки научно-истраживачки пројекат Министарства науке и 

технологије Републике Србије: „Редефиниција и унапређење методско-

моделске основе планирања, пројектовања и грађења на принципима 

одрживог развоја градова, насеља и региона Србије“, (Евид. бр. 1831), 

чији је носилац Архитектонски факултет Универзитета у Београду. 

Руководилац пројеката је проф. др Нађа Куртовић-Фолић, у периоду од 

2002. до 2005. године. Учествује у својству истраживача приправника- 

стипендисте Министарства;  

6. Инфраструктурни иновациони пројекат Министарства за науку и 

технолошки развој Републике Србије: „Пројекат изградње лабораторије 

са канцеларијским простором за потребе Спектроскопије Инфиз д.о.о.- 

Развојно производног центра Института за физику, Прегревица 118, 

Београд (Земун)“, (бр. пројекта 451-01-00065/2008-01/55.), чији је 

носилац Институт за физику, Београд. Руководилац пројекта је академик 

проф. др Зоран В. Поповић, у периоду од 2008. до 2010. године. 

Учествује у својству одговорног пројектанта и аутора архитектонског 

пројекта;  

7. Интердисциплинарни пројекат групе Техничких факултета Универзитета 

у Београду: „Пројекат пасивне зграде са активним станарима: Пасивна 

вишепородична стамбена зграда са техничким, технолошким и 

социјалним иновацијама“, чији су учесници Архитектонски, 

Електротехнички, Грађевински и Машински факултет Универзитета у 

Београду. Пројекат се бави техничко-технолошким иновацијама и 

енергетском ефикасношћу у стамбеној изградњи. Пројекат је подржало 

Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије, 

Министарство рударства и енергетике, Министарство животне средине и 

просторног планирања Републике Србије, 2008. године. Учествује у 

својству координатора пројекта и члана пројектног тима пројекта са 

Архитектонског факултета Универзитета у Београду. (Координатори и 

чланови тима осталих факултета су: асс. Ђорђе Чантрак, дипл. инж. маш, 

асс. пр. Дејан Илић, дипл. инж. маш, асс. пр. Немања Бранисављевић, 

дипл. инж. грађ, и асс. мр Наташа Бабачев.) 

Поред тога, учествује и координира више мултидисциплинарних пројеката:  

1. „Пројекат Београд“, са реализацијом више пројеката, међународних и 

домаћих изложби са каталогом, конференција за штампу и сл. Учествује у 

својству једног од координатора и чланова пројектног тима;  
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2. Пројекат „РеАнимација“ који је иницирала група професора и студената 

Архитектонског факултета Универзитета у Београду. Учествује као један 

од оснивача и чланова пројектног тима;  

3. Пројекат Министарства културе Републике Србије „Дуга у парку- Арт 

парковање“ као део међународног пројекта "Rainbow in the Park". 

Учествује као један од координатора и чланова пројектног тима.   

Такође, учествује у изради студија изводљивости пројекта пасивне зграде у Републици 

Србији са техничко-технолошким и друштвеним иновацијама: „Пројекат пасивне 

зграде са активним станарима“, а у оквиру Националног програма за енергетску 

ефикасност. Руководилац пројекта је проф. др Никола Дондур. 

Весна Мила Чолић Дамјановић је рецензент за два међународна научна часописа:  

1. Међународни научни часопис Energy and Building – An international 

journal devoted to investigations of energy use and efficiency in buildings 

(IF:2.884), Ур. J. Niu, M. Santamouris, Elsevier. (ISSN 0378-7788) 

(4 рецензије), од 2015. године. Awarded Recognized Reviewer, 2016 

2. Међународни научни часопис Cities – The International Journal of Urban 

Policy and Planning (IF:1.836). Ур. A. Modarres, Elsevier. (ISSN 0264-2751) 

(1 рецензија), од 2016. године 

 

У периоду од 2002. до 2006. године, Весна Мила Чолић Дамјановић је била 

стипендиста и истраживач Министарства за науку и технологију Републике Србије, у 

оквиру више научно-истраживачких пројеката. 

 

 

Наставни рад 

Др Весна Мила Чолић Дамјановић ради у настави на Архитектонском факултету 

Универзитета у Београду, већ 17 година у континуитету, на предметима Департманa за 

архитектуру, односно по старом програму, на Катедри за (архитектонско) 

пројектовање, у различитим својствима: од демонстратора, стипендисте министарства 

науке и истраживача приправника, до асистента и истраживача сарадника.  

1. Асистент и истраживач сарадник, у периоду од 2006. до данас ради на 

на предметима и модулима Департмана за архитектуру којим руководи 

в. проф. арх. Александру Вуја, али и на 13 предмета и више десетина 

модула основних и мастер академских студија Департмана за 

архитектуру, којим руководи 11 професора.  

2. Стипендиста Министарства науке и истраживач приправник, у 

периоду од 2003. до 2006. ради на 5 предмета којим руководе редовни 

професор арх. Бранислав Стојановић и доцент арх. Александру Вуја.   

3. Демонстратор, у периоду од 1999. до 2003. ради на 3 предмета Катедре 

за пројектовање: Синтезни пројекат 1, Синтезни пројекат 2, и 

Синтезни пројекат 3, којим руководи редовни професор арх. Бранислав 

Стојановић (асс. арх. Александру Вуја, асс. арх. Небојша Фотирић, и асс. 

арх. Милан Вујовић).  
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Учествује у активностима организације наставе на више предмета и модула у оквиру 

Мастер академских студија Департмана за архитектуру:  

1. 2013/2014. У оквиру Мастер академских студија, у својству координатора 

реализације студијског програма за предмете М5.2 и М7.2, чији је 

руководилац реализације в. проф. арх. Александру Вуја; 

2. 2010/2011. У оквиру Мастер академских студија, у својству координатора 

реализације студијског програма за предмете М4.1 и М7.1, чији је 

руководилац реализације доц. арх. Александру Вуја. 

3. 2008/2009, У оквиру Мастер академских студија, М4.2. Семинар 1 – 

Социјално становање, првог семестра дипломских академских студија, 

чији су руководиоци реализације студијског програма шефови 

појединачних департмана: проф. др Ева Ваништа-Лазаревић, 

проф. арх. Зоран Лазовић и проф. др Александра Крстић-Фурунџић. 

Активан рад у настави обухвата укључивање у реализацију наставе кроз предавања, где 

је одржала више предавања по позиву руководилаца предмета/модула у оквиру Мастер 

и Докторских студија, са циљем успостављања континуитета квалитета и даљег развоја 

наставног процеса.  

Посебно се издваја сарадња са другим високошколским, научно-истраживачким 

организацијама и др. која обухвата: 

2006-данас 

 

 

 

2008-2009. 

 

Међуфакултетска сарадња са Машинским факултетом Универзитета у 

Београду, на више научно-истраживачких пројеката, изради студије 

изводљивости, техничког решења, лабораторијских истраживања, 

израде прототипа, покретање иницијатива сарадње, TEMPUS (144856-

TEMPUS-2008-RS-JPGR) пројекта и сл. (иницирала сарадњу у име 

Архитектонског факултета).  

Међуфакултетска сарадња између Архитектонског, Електротехничког, 

Грађевинског и Машинског факултета Универзитета у Београду на 

интердисциплинарном пројекту групе Техничких факултета 

Универзитета у Београду: „Пројекат пасивне зграде са активним 

станарима: Пасивна вишепороднична стамбена зграда са техничким, 

технолошким и социјалним иновацијама“ (иницирала сарадњу у име 

Архитектонског факултета). 

2005-2011. 

 

 

2006. 

 

Сарадња са Институтом за физику у Београду, преко Министарства за 

науку и технолошки развој Републике Србије на више 

инфраструктурних пројеката (у својству одговорног пројектанта и 

аутора архитектонског пројекта). 

Сарадња са Институтом за истраживања у пољопривреди Србија – 

Центар за пестициде и заштиту животне средине, у Београду, преко 

Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије на 

изради пројеката (у својству аутора архитектонског пројекта 

ентеријера). 
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Стручни и професионални рад 

 

Стручни и професионални рад др Весне Миле Чолић Дамјановић обухвата период од 

2001. до данас, током којег је кандидаткиња реализовала више архитектонско-

урбанистичких пројеката, учествовала у изради више главних пројеката у својству 

одговорног пројектанта и као сарадник на пројекту, радила програмско-просторне 

студије, више пројеката ентеријера у својству аутора који су реализовани, пројектовала 

и реализовала више привремених, експерименталних пројеката и инсталација, 

учествовала у архитектонско-урбанистичким конкурсима и изложбама стручних 

радова, међународним радионицама, реализовала више ауторских решења графичког 

дизајна, дизајна намештаја, продукт дизајна, радила на дизајну бредна, сл., као и 

учествовала у раду и координацији више организација. Члан је више стручних и 

професионалних организација.  

Стручно се усвршавала у домену архитектонског пројектовања и дизајна путем 

професионалног ангажмана у пројектним бироима у земљи и иностранству. У 

иностранству, током 2001. године ради у LIAG architekten en bouwadviseurs 

архитектонском пројектном бироу, у Хагу у Холандији, а током 2004. године у 

пројектном бироу Монтажа у Москви у Русији.   

Професионално сарађује са домаћим пројектним бироима од 2003. године до данас, са 

пројектним бироима Беопотез, д.о.о и Далмак пројект, оба из Београда, у својству 

аутора пројеката и одговорног пројектанта. 

Током 2008. године стручно сарађује са Министарством рударства и енергетике у 

оквиру Националног програма за енергетску ефикасност, којим руководи проф. др 

Никола Дондур , у својству сарадника на пројекту. 

Док у својству консултанта-екепрта за област социјалног становања, стручно сарађује 

са Министарством грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре од 2015. године, и 

са Think Thank организацијом Палго центар, из Београда, од 2008. Године, у истом 

својству.  

Положила стручни испит прописан за дипломираног инжењера архитектуре од стране 

Министарства урбанизма и грађевине Републике Србије 2007. године и поседује 

лиценцу одговорног пројектанта бр. 300 Ј504 10 Инжењерске коморе Србије. 

За свој досадашњи рад, који обухвата рад у пракси, рад у оквиру универзитетске 

наставе, као и научно-истраживачки рад, др Весна Мила Чолић Дамјановић је добила 

више домаћих и међународних признања и награда, међу којима се издвајају: 

1. „Награда Града Београда“ (у категорији стваралаштво младих у 

науци), а за „Пројекат Београд“, (заједно са: З. Јусуфовић, М. 

Миловановић, А. Јанковић, К. Глишовић, М. Радовић, Т. Витковић, В. 

Јовановић).  

2. „Награда Новости“ у категорији за најбољи студентски рад (за 

Дипломски рад).  

3. „Признање Салона архитектуре у Новом Саду“ за пројекат 

„Савремена реинтерпертација Шамбоновог плана за Београд из 1913. 

године“ (А. Јанковић, В. Јовановић).  
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4. Collateral Section Selection. La Biennale di Venezia, 10
th

 International 

Architecture Exhibition, Venice, Cities, architecture and society, 2006. 

Међународна селекција за излагање на 10. Бијеналу архитектуре у 

Венецији, 2006. године, од стране међународног жирија: Ричард 

Сенет (Richard Sennett) (Председник), Емин Ага Кан (Amyn Aga 

Khan), Ентони Гормли (Antony Gormley) и Заха Хадид (Zaha Hadid). 

Пројекат селектован међу укупно три колатерална догађаја 10. 

Бијенала у Венецији, у конкуренцији преко хиљаду пријављених 

пројеката. Интердисциплинарни пројекат: „TRANSITION-ISM“. 

(Учешће у пројектантском-дизајн тиму, заједно са: Г. Андрејин, Ј. 

Масникосић, Д. Ћирић, Ч. Маравић, А. Јововић, И. Стефановић, Д. 

Стојиљковић, С. Грујић, И. Диклић, А. Гаврић, И. Симић, Д. 

Спaсојевић, Л. Филиповска, З. Ивковић, Н. Секуловић, О. Живковић, 

А. Тосман, А. Ћирковић, С. Тасић.) 

5. „Похвала јубиларног XXXVI Салона архитектуре у Београду, Музеј 

примењене уметности“ (у категорији за публикације) (аутор са: А. 

Вујом), Инстант град: Архитектонски огледи, Instant City: 

Architectural Experiments, Београд: Архитектонски факултет 

Универзитета у Београду, Faculty of Architecture University of Belgrade, 

2013.  

6. „Признање 22. Међународног салона урбанизма у Нишу“. (у 

категорији за публикације), (аутор са: А. Вујом), Инстант град: 

Архитектонски огледи, Instant City: Architectural Experiments, 

Београд: Архитектонски факултет Универзитета у Београду, Faculty of 

Architecture University of Belgrade, 2013.  

7. „Награда Министарства за науку и технологију“ за најуспешније 

студенте постдипломских студија, на Универзитету у Београду, 

Архитектонски факултет.  

8. Позивни двостепени конкурс Општине Врачар за Реконструкцију, 

доградњу и адаптацију НУ „Божидар Аџија“, Београд, 2009. Прва 

награда  

9. Конкурс за најбољи концепт. „Travelling...“, 2001. Прва награда 

10. Конкурс за „Град Будућности“. АУПА, Панчево, Србија, 2000. Трећа 

награда  

11. Награде на студентским изложбама за пројекте реализоване на 

предметима Синтезни пројекат 1, 2 и 3. (две прве и две друге награде, 

у студентском и наставничком жирију) 
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2. БИБЛИОГРАФИЈА КАНДИДАТА  

Библиографија др Весне Миле Чолић Дамјановић обухвата 23 научну референцу 

(укључујући и докторску дисертацију), од којих све јединице имају М кеофицијенте 

(укупно 56 поена). Поред тога, кандидаткиња има више десетина некатегорисаних 

референци међу којима су јавна предавања, округли столови, учешће на 

конференцијама, учешће на изложбама архитектуре и урбанизма, радиноицама и сл.  

 

M20 Радови објављени у научним часописима међународног значаја 

М23 Рад у часопису међународног значаја (3 поена) 

1. Čantrak, Đ., Čolić Damjanović, V. M., Janković, N.: “Study of the turbulent 

swirl flow in the pipe behind the axial fan impeller,” International Journal on 

Mechanical Science and Engineering Applications – Mechanics and Industry – 

EDP Science, Cambridge University Press, 2016. (IF= 0.477)(ISSN: 2257-

7777 - eISSN: 2257-7750) (DOI: 10.1051/meca/2016016 )  

М24 Рад у часопису међународног значаја (в.п.о) (3 поена) 

1. Đokić, V., Gligorijević, Ž., Čolić Damjanović, V. M.: “Towards Sustainable 

Development of Social Housing Model in Serbia – Case Study Belgrade,” - 

SPATIUM International Review - Urban and Spacial Planning, Architecture, 

Housing Building, Geodesia, Environment, 2015 (ISSN 1450-569X), UDC 

711.432(497.11) (DOI: 10.2298/SPAT1534018D)  

M30 Зборници међународних научних скупова   

М31 Предавање по позиву са међународног скупа штампано у целини (3 поена)  

1. Čolic Damjanović, Vesna Mila: “Social Housing Challenges in Serbia: 

Towards Sustainable Model,“ In: Strengthening National Capacities for 

Sustainable Housing and Urban Development, UNECE, UN-Habitat, UNDA, 

MCTI, Belgrade, Nov 9
th

 -10
th

, 2015. (Nov 10
th

, 2015)  

(http://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/projects/UNDA/Documents/Serbia

_Presentations/Agenda_UNDA_Serbia_2015_Final.pdf) 

М33 Саопштење са међународног научног скупа штампано у целини (1 поен) 

1. Čolić Damjanović, V. M., Vuja, A.: “New Urban Reality: Hybrid 

Megalopolis,“ - Proceedings: 23
rd

 International Conference Ecological Truth, 

University of Belgrade, Technical Faculty Bor, Ed. Pantovic, R. V., Markovic, 

Z. S., Kopaonik, June 17
th

–20
th

 2015, pp. 570-576. (ISBN 987-86-6305-032-7) 

2. Colic Damjanovic, V. M., Burazer, J., Stamenic, M., Cantrak, D., Lecic, M.: 

“Architectural design influences and HVAC systems' measures on energy 

savings of a high energy demand residential building,“ – IEEE: Environmental 

Friendly Energies and Applications (EFEA), Paris, November 19
th

–21
st
 2014, 

pp. 1-6. (ISBN 978-1-4799-7518-1), (DOI: 10.1109/EFEA.2014.7059986)  

3. Čolić-Damjanović, V. M.: “Reconstruction and Adaptation of Cultural and 

Educational Center Božidar Adžija Implementing Innovative Principles of 

Energy Efficiency, Municipality Of Vračar, City Belgrade, Serbia,” - CD 

Proceedings: UIA 24
th

 World Congress of Architecture-Design 2050: Beyond 

Disasters, Through Solidarity, Towards Sustainability, The Japan Institute of 

Architects, Tokyo, September 25
th

–29
th

 2011. 
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4. Colic-Damjanovic, V. M., Damjanovic, D.: “Sustainability of Future Social 

Housing Policies and Programs in Serbia,“ – CD Proceedings: ENHR, Urban 

Dynamics and Housing Change: Crossing into the 2nd Decade of 3rd 

Millennium, Ed. Whitehead, Ch., Boelhouwer, P., Istanbul, July 4
th

–7
th

 2010. 

5. Čolić-Damjanović, V. M.: “Climate Change and Urban Planning- Premises 

for Low Carbon Future in the Cities,” - Proceedings, Ed: Marković, Z. S., 18
th

 

International conference Ecological Thruth, University of Belgrade Technical 

Faculty Bor, Apatin, 1
st
–4

th
 May 2010, pp. 420-426.(ISBN 978-86-80987-78-1)  

6. Čolić Damjanović, V. M., Čantrak Đ.: “Improvеments of the Housing Design 

Process using Passive House Principles in the Case of Belgrade,” - 

Proceedings, International Conference, Research, Projects and Realizations in 

Civil Engineering, Ed. Popovic Z., Petrovic, G., Institute IMS, Belgrade, 

October 2010, pp. 111-116. (ISBN 978-86-8208-116-6)  

7. Čantrak Đ., Dondur N., Čolić Damjanović V. M., Ilić B., Banjac M., Babačev 

N., Ilić D., Kostić D.: “Economic Analysis of the Passive and Intelligent 

Multifamily Residential Building in Belgrade,” - Proceedings, 4th 

International Symposium of Industrial Engineering, SIE 2009., Industrial 

Engineering Department, Faculty of Mechanical Engineering, University of 

Belgrade and Steinbeis Advanced Risk Technologies, Stuttgart, Germany, 

Belgrade, December 10
th

–11
th 

2009, pp. 40-49. (ISBN 978-86-7083-681-5) 

М34 Саопштење са међународног скупа штампано у изводу (0,5 поена) 

1. Čolić Damjanović, V. M., Čantrak Đ.: “Integrated Sustainability in Housing 

in Belgrade: Social, Economic and Environmental Features,” - International 

Scientific Conference on Impact of Climate Change on the Enviroment and the 

Economy. Naučno-stručno društvo za zaštitu životne sredine Srbije Ecologica, 

2013, p. 236. (ISBN 978-86-89061-03-1) 

M40 Националне монографије, тематски зборници, лексикографске и 

картографске публикације националног значаја; научни преводи и критичка 

издања грађе, библиографске публикације 

М41 Истакнута монографија националног значаја (7 поена) 

1. Vuja, А., Čolić Damjanović, V. M. Instant City: Architectural Experiments. 

Belgrade: University of Belgrade, Faculty of Architecture, 2013. (двојезична 

монографија- Српски: Инстант град: Архитектонски огледи) 

(Рецензенти: проф. др Владан Ђокић, проф. др Милан Лечић, Научни 

саветник др Славка Зековић) (ISBN 987-86-7924-104-7) 

(Ова двојезична монографија је освојила две награде у категорије за 

публикована дела, на 22 Међународном салону урбанизма у Нишу, и на 

XXXVI Салону архитектуре у Београду) 

М44 Поглавље у књизи М41 или рад у истакнутом тематском зборнику водећег 

националног значаја (2 поена) 

1. Vuja, A., Đurić, M., Čolić Damjanović, V. M., Bobić, A.: „SOS stanovanje: 

Arhitektura u vanrednim situacijama“, Novi modeli stanovanja za ugrožene u 

poplavama. (Ur.) Bugarski, J., Radosavljević, J., Dušmanović A., Zorić, A., 

Josifovski, A., Đorđević, A., Beograd: Univerziteta u Beogradu, Arhitektonski 

fakultet, 2014, str. 60-125. 
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2. Čolić-Damjanović, V. M.: „Grad budućnosti: Energetski održiva stambena 

naselja u Malmeu.“ (Ur.) Damjanović, D., Gluščević, M., Grujić, M., 

Racionalno korišćenje energije u funkciji razvoja lokalnih zajednica. Beograd: 

PALGO centar, 2013, str. 67-75. (ISBN 987-86-84865-12-2) 

3. Čolić, V. M.: „Opšta pravila u procesu projektovanja u okviru principa 

održivog razvoja”, u: Nađa Folić, ur., Principi održivog razvoja: problemi 

redefinisanja i metodologija unapređenja, Beograd: Univerzitet u Beogradu, 

Arhitektonski fakultet, 2004, str. 154-168. (ISBN 987-86-7924-104-7) 

4. Beograd – Arhitektonski projekti 2003, „Vesna Mila Čolić“, Beograd: 

Studentski kulturni centar, 2003, 26-29. (ISBN 86-80957-30-5)  

M60 Зборници скупова националног значаја 

М63 Саопштење са скупа националног значаја штампано у целини (0,5 поена)                                                                                  

1. Damjanović, D., Mitić, A., Čolić Damjanović V. M.: „Održivo upravljanje 

bukom u velikim gradovima- Iskustva, primeri i perspektive akustičnog 

planiranja,“ - Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine, (Ur.) 

Filipović, D. i dr., Beograd: Asocijacija prostornih planera Srbije, 2015, str. 

525-531. (ISBN 978-86-6283-023-4). 

2. Чолић-Дамјановић, В. М.: „Предуслови за енергетску одрживост 

градова у Србији,“ - Локална самоуправа у планирању и уређењу 

простора и насеља, (Ур.) Шећеров, В. и др., Београд: Асоцијација 

просторних планера Србије, 2012, стр. 377-384. (ISBN 978-86-82657-97-2) 

3. Дамјановић, Д., Чолић-Дамјановић, В. М.: „Последице несистематског 

приступа у процесу реактивирања браунфилд локација у градовима 

Србије,“ - Локална самоуправа у планирању и уређењу простора и 

насеља, (Ур.) Шећеров, В. и др., Београд: Асоцијација просторних 

планера Србије, 2012, стр. 403-411. (ISBN 978-86-82657-97-2) 

4. Чолић-Дамјановић, В. М.: „Европска искуства у планирању енергетских 

одрживих насеља на локалном нивоу,“ - Локална самоуправа у планирању 

и уређењу простора и насеља, (Ур.) Шећеров, В. и др., Београд: 

Асоцијација просторних планера Србије, 2010, стр. 213-220. (ISBN 978-

86-87857-02-5). 

M70 Магистарске и докторске тезе    

М71 Одбрањена докторска дисертација (6 поена) 

1. Одбрањена докторска дисертација на Архитектонском факултету 

Универзитета у Београду (2015): Унапређење модела социјалног 

становања у Београду у оквиру нових парадигми планирања и 

пројектовања. Дисертација одбрањена пред комисијом: проф. др Владан 

Ђокић (ментор), проф. арх. Зоран Лазовић, проф. арх. Владимир 

Лојаница, проф. др Александра Крстић-Фурунџић и проф. др Милан 

Лечић, сви редовни професори. Оцена докторске дисертације 100/100 

поена.  
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M80 Техничка и развојна решења 

М82 Новo прихваћено техничко решење са техничко-технолошким и друштвеним 

ионвацијама (6 поена) 

1. Чолић Дамјановић В. М., Чантрак Ђ., Дондур Н., Бањац М., Бабачев Н., 

Илић Д., Бранисављевић Н., Илић Б., Јанковић М., Петровић Ј., Стаменић 

М., Микуловић Ј., Лечић М., Јанковић Н., Ђуришић Ж., Костић Д., 

Кокотовић Б., Ранђеловић А., Ћоћић А., Терзовић Ј., Трифуновић Ј.  

Наслов: Развојни концепти вишепородичног пасивног стамбеног објекта 

са елементима аутоматизације 

Реализатор: Универзитет у Београду, Машински факултет  

Научни пројекат Министарства за науку и технолошки развој Републике 

Србије: ев. број 391-00-00027/2009-02/164 

Подтип решења: ново техничко решење са техничко-технолошким и 

друштвеним иновацијама, категорија М82, број и датум одлуке о 

прихватању Истраживачко-стручног већа МФ УБ: 316/2, од 30.06.2010. 

M90 Патенти, ауторске изложбе, тестови 

M91 Реализовано ауторско дело на међународном нивоу (10 поена)  

1. “Project Belgrade: Transition-ism,” - Cities: Architecture and Society, La 

Biennale di Venezia, 10
th

 International Architecture Exhibition, Venice: 

Marsilio, 2006. (ISBN 978-08-47828-79-1)  

У међународној конкуренцији више хиљада пријава, овај пројекат је 

одабран као један од укупно три пројекта која се приказују на Бијеналу, 

као независна селекција у односу на остале Националне селекције, а у 

оквиру Collateral Section Selection, 10
th

 International Architecture 

Exhibition, La Biennale di Venezia. Ову селекцију, за разлику од 

Националних селекција, врши међународни жири еминентних стучњака 

који се бирају на две године, и то су: Ричард Сенет (Richard Sennett) 

(председник жирија), Заха Хадид (Zaha Hadid), Емин Ага Кан (Amyn Aga 

Khan) и Ентони Гормли (Antony Gormley). 

Учествује као члан пројектантског тима, „Project Belgrade: Transition-ism“, 

који је изложен у засебном павиљону и публикован (ко-аутор). Комесар 

изложбе: А. Јанковић, Куратор: В. Јовановић. 

Јавна предавања, предавања по позиву, трибине, округли столови: 

1. Предавање „Социолошка истраживања у оквиру области архитектуре и 

урбанизма“, у оквиру социолошког дискурса првог семестра докторских 

студија, Архитектонски факултет Универзитета у Београду, сала 235, 

(28. 12. 2015) Руководилац: проф. др Владан Ђокић 

2. Разговор са награђеним ауторима XXXVI Салона архитектуре, Музеј 

примењене уметности, Галерија Жад, Београд, 2014. „Награђени радови 

на XXXVI Салону архитектуре“. (Учествују: И. Марић, М. Тимотијевић, 

Б. Митровић, О. Крашна, С. Таталовић, Л. Кузманов, И. Бекић, Т. 

Поповић, А. Вуја и В. М. Чолић Дамјановић; разговор води: Љиљана 

Милетић-Абрамовић) 
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3. Предавање „Социјално становање у Европи: Студија случаја“ на 

Архитектонском факулетету у Београду, у оквиру циклуса предавања 

Семинара 1 (М4.2.), 2009. (заједно са: проф. арх. З. Лазовић) 

4. Предавање „Социјално становање: Искуства европских земаља после 

2000. године“ у оквиру циклуса предавања Семинара 1 (М4.2), 

Архитектонски факулетет Универзитета у Београду, 2008. (заједно са: 

проф. арх. З. Лазовић) 

5. Учешће у округлом столу посвећеном будућности социјалног становања у 

Србији. Конференција „У сусрет националној стратегији социјалног 

становања“, Сава Центар, Београд, 2008. (Учествују: Волфган Ферстер, 

Ж. Глигоријевић, Ђ. Мојовић, К. Петовар, К. Даниловић, В. М. Чолић и 

др.;) (Закључци: http://www.palgo.org/srpski/skup_stanovanje.php) 

6. Модератор „Београд град будућности“, у оквиру програма 10. Бијенала 

архитектуре у Венецији, (заједно са: А. Јанковић), 2006. 

7. Јавно предавање „Пројекат Београд као концепт“, Интернационална 

презентација европских школа архитектуре, Архитектонски факултет 

Универзитета у Београду, 2004. (заједно са: М. Миловановић) 

8. Јавно предавање „Савремена реинтерпретација Шамбоновог плана за 

Град Београд из 1913. године“ – Велика сала Студентског културног 

центра, Београд, 2004. (заједно са: С. Николић, А. Петровић, М. 

Миловановић) 

9. Јавно предавање у оквиру XXIII Салона архитектуре, Музеј примењене 

уметности, Београд, „Реализовани пројекти међународних радионца 

ЕАСА-е“, 2001. (заједно са: М. Влаов, Модератор: Д. Живковић) 

Остали релевантни радови 

1. Kinn, G., “Studenterna som andrade historien,” - StudentLiv, Stochkolm 

2/2001, 12-16. (интервју о пројекту „РеАнимација“, заједно са: 

Масникосић, Ј.) 

2. Forum+, „Стилови и урбане форме – припрема студената за рад на 

заштити наслеђа у оквиру урбане реконструкције“, Куртовић-Фолић, Н., 

број 48; 04/2004, 57. 

3. Чолић, В. М. „Холандска савремена архитектура“, У: АртАреа- е-

магазин, 2001. (www.ArtArea.co.yu) 

4. Збирка тестова за квалификациони испит за упис на Архитектонски 

факултет, Београд, 1997. (шифра рада 433- цртеж са квалификационог -

пријемног испита, максималан број поена 20/20) 

Учешће на јавним, научним и стручним скуповима  

1. May Conference, Bor, Serbia, May 29
th

–30
th

 2015. 

2. 23
rd

 International Conference Ecological Truth, Kopaonik, Serbia, June 17
th

–

20
th

 2015. 

3. IEEE: Environmental Friendly Energies and Applications (EFEA), Paris, 

November 19
th

–21
st
 2014.  

http://www.palgo.org/srpski/skup_stanovanje.php
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4. XXIV UIA 24
th

 World Congress of Architecture-Design 2050: Beyond 

Disasters, Through Solidarity, Towards Sustainability, The Japan Institute of 

Architects, Tokyo, September 25
th

–29
th

 2011. 

5. ENHR, Urban Dynamics and Housing Change: Crossing into the 2
nd

 Decade 

of 3
rd

 Millennium, Istanbul, July 4
th

–7
th

 2010. 

6. 18
th

 International conference Ecological Thruth, Apatin, Serbia, May 1
st
–4

th
 

2010. 

7. International Conference, Research, Projects and Realizations in Civil 

Engineering, Institute IMS, Belgrade, October 2010. 

8. 4
th

 International Symposium of Industrial Engineering, SIE 2009, Industrial 

Engineering Department, Faculty of Mechanical Engineering, University of 

Belgrade and Steinbeis Advanced Risk Technologies, Stuttgart, Germany, 

Belgrade, December 10
th

–11
th

 2009. 

9. International Scientific Conference on Impact of Climate Change on the 

Enviroment and the Economy. Naučno-stručno društvo za zaštitu životne 

sredine Srbije Ecologica, 2013. 

10. XXIII UIA 23
rd

 World Congress of Architecture, Torino, Italy. Transmitting 

Architecture. http://www.uia2008torino.org/ 

11. Конференција „У сусрет националној стратегији социјалног 

становања“, Сава Центар, Београд. Учешће у округлом столу посвећеном 

будућности социјалног становања у Србији. Закључци: 

http://www.palgo.org/srpski/skup_stanovanje.php 

12. Конференција „Градови у дијалогу“,Сава Центар, Београд. Практичан 

приступ програму социјалног становања, и досадашње реализације у 

Републици Србији у оквиру програма СИРП. 

http://www.unhabitat.org.yu/srp/news_archive/1.htm 

13. Конференција „Београд на рекама – Светске перспективе Београда“, 

Сава Центар, Београд. http://www.mccannpr.co.yu/code/navigate.php?Id=361 

14. Alvar Aalto International Sympozium of Architecture, LESS AND MORE - 

Extending the Rational in Architecture, Jyväskylä, Finland. 

http://www.alvaraalto.fi/symposium/2006/index.htm 

15. La Biennale di Venezia, Biennale Architecture, Cities. Architecture and 

Society. 10th International Architecture Exibition, Venice, Italy. 

http://www.labiennale.org/en/architecture/exhibition/ 

16. XXII UIA World Congress of Architecture, Istanbul, Turkey. Transmitting 

Architecture. http://www.uia2008torino.org/ 

17. Скуп и радионице за подстицање креативног стваралаштва у школама. 

Центар за права детета и UNICEF, Текија, Србија/Turn Severin, Romania.  

18. International National Contacts Meeting, INCM 2003, Борнхолм, Данска  

19. European Architecture Students Assembly, EASA 2003. "Sustainable 

Architecture",Фриланд, Данска. 

20. International National Contacts Meeting, INCM 2002., Цирих, Швајцарска  

http://www.uia2008torino.org/
http://www.palgo.org/srpski/skup_stanovanje.php
http://www.unhabitat.org.yu/srp/news_archive/1.htm
http://www.mccannpr.co.yu/code/navigate.php?Id=361
http://www.alvaraalto.fi/symposium/2006/index.htm
http://www.labiennale.org/en/architecture/exhibition/
http://www.uia2008torino.org/
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21. European Architecture Students Assembly, EASA 2002 "Senses", Вис, 

Хрватска. 

22. International National Contacts Meeting, INCM 2001., Гозо, Малта  

23. European Architecture Students Assembly, EASA 2001., "Reconstrucition", 

Дерекој, Турска. 

24. European Architecture Students Assembly, EASA 20(00), "Dis/similarities", 

Aнтверпен, Белгија/ Ротердам, Холандија.  

25. International National Contacts Meeting, INCM 2000, Манхајм, Немачка. 

26. European Architecture Students Assembly, EASA 20(00), "Osmosis", Кавала, 

Грчка. http://www.easa.tk 

Учешће на изложбама, салонима архитектуре и урбанизма и сл.  

1. XXXVI Салон архитектуре, Београд: Музеј примењене уметности, 2014, 

стр. 97. (ISBN 978-86-7415-170-9). Освојено Признање у категорији 

публикованих дела. 

2. 22 International Urban Planning Exibition, Niš: Društvo urbanista Srbije, 

2013. (ISBN 978-86-84275-30-3). Освојено Признање у категорији 

публикованих дела. 

3. Изложба Пројеката Београд/Project Belgrade, у "L'Еcole Centralе de 

Paris", Париз, Француска, 2004. 

4. Изложба награђених радова "Награда Новости", Аероклуб, Београд, 

2004. 

5. Изложба Пројеката Београд/Project Belgrade, Свечана сала СКЦ, 

Београд, 2003. (ISBN 86-80957-30-5)  

6. Изложба Пројеката Београд/Project Belgrade, Аула Архитектонског 

факултета Универзитета у Београду, Београд, 2003. (ISBN 86-80957-30-5)  

7. Изложба Балкански градови- позорнице XXI.века, Павиљон Вељковић- 

Центар за културну деконтаминацију", Београд, 2000. (YUSTAT, каталог 

конкурса) 

8. Изложба "Envelope/Light" пројекат, У: Дуга у парку: Арт парковање, 

Калемегдан/Римски бунар, Београд. (Дуга у парку: Арт парковање, 

Београд: Министрартво културе Републике Србије, 1999, 23.)  

9. XXVI Салон архитектуре, Београд: Музеј примењене уметности, 

2004, 192. (ISBN 86-7415-084-5) 

10. Салон архитектуре у Новом Саду, 2004. 

11. XXIII Салон архитектуре, Београд: Музеј примењене уметности, 2001, 

без нумерације. (ISBN YU 86-7415-064-0)  

12. XXII Салон архитектуре, Београд: Музеј примењене уметности, 1999, без 

нумерације. (ISBN YU 86-7415-064-0)  

13. Sustainable Architecture. Final presentation EASA workshops, Bornholm, 

Denmark. 2003. /Пројекат сопствене куће/  

http://www.easa.tk/
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14. Senses. Final presentation EASA workshops, Vis, Croatia, 2002. /Пројекат 

сопствене куће/ 

15. Reconstrucition. Final presentation EASA workshops, Derecoy, Turkey, 2001. 

16. Изложба пројекта Reanimacija, Барутана/Дом омладине, Београд, јун 

2000. /Изложба радова групе студената Архитектонског факултета 

Универзитета у Београду  

17. Dis/similarities. Final presentation EASA workshops, Antverpen, Belgium/ 

Rotterdam, Netherlands, 2000. /Пројекат сопствене куће/ 

18. Osmosis, Final presentation EASA workshops, Kavala, Greece, 1999. 

/Пројекат сопствене куће/ 

19. Урбана реконструкција – Семестралне изложба најбољих студентских 

радова  

20. Синтезни пројекат 3 – Семестралне изложбе најбољих студентских 

радова 1999/2000, Зимски семестар, (Друга награда) 

21. Синтезни пројекат 2 – Семестралне изложбе најбољих студентских 

радова 1998/1999, Зимски семестар, (Прва награда) 

22. Синтезни пројекат 1 – Семестралне изложбе најбољих студентских 

радова 1997/1998, Летњи семестар, (Прва награда) 

23. Синтезни пројекат 1 – Семестралне изложбе најбољих студентских 

радова 1997/1998, Зимски семестар, (Друга награда)  

24. Годишње изложбе најбољих студентских радова на предмету 

Архитектонско цртање 

25. Изложен рад са квалификационог-пријемног испита у витрини резултата 

пријемног испита 1996, Слободно цртање, Геометријско-просторна 

композиција, сали Пионирског града на Кошутњаку, Београд, шифра рада 

433, максималан број поена 20/20 (рад објављен у Информатору за 

спремање квалификационог-пријемног испита). 
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Табела 1. Табеларни приказ резултата кандидаткиње др Весне Миле Чолић Дамјановић 

Ознака групе 

резултата 

Ознака резултата Вредност 

(поени) 

Број 

публикованих 

радова 

Укупан 

број поена 

М20 М23 3 1 3 

М24 3 1 3 

М30 М31 3 1 3 

М33 1 7 7 

М34 0,5 2 1 

М40 М41 7 1 7 

М44 2 4 8 

М60 М63 0,5 4 2 

М70 М71 6 1 6 

М80 М82 6 1 6 

М90 М91 10 1 10 

УКУПНО: 56 поена 

 

Табела 2. Упоредни приказ минималних вредности поена потребних за стицање звања у 

области техничко-технолошких наука и остварених резултата 

 

Потребни минимални услови за 

стицање звања научни сарадник 

 

 

Остварено 

М10+М20+М31+М32+М33+М41+М42≥9 М23+М24+М31+М33+М41=3+3+3+7+7=23 

М21+М22+М23+М24≥4 М23+М24=6 

Укупно:  

 

 

 

Укупно остварено: 

М23+М24+М31+7xМ33+2xМ34+М41+4x 

М44+4xМ63+М71+М82+М91 

Минимум: 16 поена Укупно остварено: 56 поена 
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3. АНАЛИЗА НАУЧНОГ РАДА КАНДИДАТА   

 

Остварени научни допринос докторске дисертације (М71) др Весне Миле 

Чолић Дамјановић, под називом „Унапређење модела социјалног становања у Београду 

у оквиру нових парадигми планирања и пројектовања“ огледа се у томе што су по први 

пут у нашој средини свеобухватно прикупљена, анализирана, систематизована, 

класификована и тумачена рецентна кретања и резултати у области социјалног 

становања и то кроз истраживања интердисциплинарног типа, која обухватају правно-

институционални, социо-економски и техничко-технолошки аспект, и уско стручно 

везаних за нове парадигме планирања и пројектовања. Научни допринос докторске 

дисертације се огледа и у анализи и систематизацији савремених знања о одрживом 

социјалном становању у Европи, проучавању студија случаја референтних градова 

Европе и региона, са циљем компаративне анализе искустава добре праксе у циљу 

унапређења модела социјалног становања у Србији и Београду. Истражена је обимна 

примарна грађа на тему социјалног становања, али у различитим и 

мултидисциплинарним областима, који дају додатни интердисциплинарни карактер 

теми, а тичу се законодавних и институционалних релација, социјалне, економске и 

техничко-технолошке димензије, у Европи и Србији. Прикупљена је и систематизована, 

а затим и класификована, велика грађа везана за изградњу социјалног становања у 

Београду, која пре тога није била јасно одређена, систематизована и тумачена у научној 

и стручној јавности. Посебан научни допринос представља метод класификације 

реализованих пројеката и програма социјалног становања, односно скуп понуђених 

критеријума и показатеља чија је јасно исказана сврха формирање унапређеног модела 

социјалног становања. Применом успостављених критеријума и специфичних 

показатеља везаних за три стуба одрживости, социјалну, економску и еколошку 

одрживост, извршено је вредновање модела социјалног стaновања, односно пројеката и 

програма који су у целости или делом реализовани на територији града Београда. 

Посебан допринос истраживања је усмерен на експериментално истраживање 

пројектантских утицаја и утицаја избора примењеног енергетског система на 

енергетски концепт објекта социјалног становања у Београду. Ово обимно и сложено 

истраживање отворило је питања која се односе на примену иновативних поступака 

планирања и пројектовања која могу своју примену пронаћи и ван области социјалног 

становања. Иновативна улога коју пилот пројекти социјалног становања могу имати, у 

односу на шире посматране стамбене политике и праксе, препозната је у другим 

посматраним срединама, посебно у сегменту еколошке одрживости и техничко-

технолошких решења у складу са социјалним потребама и еколошким императивима 

данашњице. Дисертација нуди смернице за квалитетно пројектовање и планирање 

будућих програма и пројеката социјалног становања уважавајући сву комплексност 

међусобних односа социјалне, економске и еколошке димензије одрживости и 

становања, што обухвата и утицаје на животну средину, привредне активности у 

становању и њихове везе са укупном економијом и др.  

Двојезична монографија (М41) аутора Александру Вује и Весне Миле Чолић 

Дамјановић, Instant City: Architectural Experiments. Belgrade: University of Belgrade, 

Faculty of Architecture, 2013. (српски: Инстант град: Архитектонски огледи) (ISBN 

987-86-7924-104-7), чији су рецензенти: проф. др Владан Ђокић, редовни професор 

Универзитета у Београду-Архитектонског факултета, проф. др Милан Лечић, редовни 

професор Универзитета у Београду-Машинског факултета и научни саветник др Славка 

Зековић Института архитектуре и урбанизма Србије, је резултат дела истраживања које 

је спроведено у оквиру пројекта Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
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(ТР 035046). Ова монографија је добила две престижне награде у категорији 

публикованих дела из области архитектуре и урбанизма током 2014. године, на 22. 

Међународном салону урбанизма у Нишу и XXXVI Салону архитектуре у Београду.  

Монографија пружа свеобухватни приказ и анализу савремених феномена у контексту 

постиндустријског града, јасно артикулише нову урбану реалност, филозофију 

територије и архитектонског експеримента као саставног елемента урбаних иновација. 

Посебан допринос се огледа у сложеном начину на који се у књизи расветљавају 

појавности и реперкусије везане за програм и садржај града, хибридност и нове 

технологије, експериментисање унутар нове реалности праксе, па све до питања 

нестанка града као таквог. Како је савремени град све чешће суочен са изазовима које 

пред њега поставља окружење, од климатских промена и интензивних миграција, до 

диверзификовања људских активности и усложњавања урбаних функција, ова 

монографија разматра алтернативнe правцe развоја града и урбаног живота у 

будућности, те се посебан допринос монографије огледа у њеној користи за теоријску 

праксу читања и разумевања града и грађења.  

У својству коаутора, кандидаткиња је рад “Study of the turbulent swirl flow in the pipe 

behind the axial fan impeller” реализовала у оквиру циклуса научних истраживачких 

пројеката Министарства просвете, науке и технолошког развоја. У раду који је 

објављен у часопису International Journal on Mechanical Science and Engineering 

Applications – Mechanics and Industry (М23), приказани су резултати истраживања 

савремених мерних и прорачунских техника израчунавања струјних параметара 

вентилационих система у оквиру модела енергетски ефикасног, пасивног објекта. 

У својству коаутора, др Весна Мила Чолић Дамјановић се у раду “Towards Sustainable 

Development of Social Housing Model in Serbia – Case Study Belgrade”, објављеном у 

часопису SPATIUM International Review (М24) бави питањем развоја модела социјалног 

становања у Србији кроз студију случаја социјалног становања реализованог у граду 

Београду. Након подробне анализе реализованих пројеката социјалног становања на 

територији града Београда, аутори врше њихову типолошку класификацију засновану 

на врсти и величини парцеле и самог објекта, затим и типолошку систематизацију у 

односу на претходно утврђене критеријуме и индикаторе одрживости. У раду су 

приказани неки од резултата истраживања у оквиру докторске дисертације која се бави 

унапређењем модела социјалног становања. Аутори овим радом предлажу пажљиво 

одабране критеријуме сва три стуба одрживости (социјалне, економске и еколошке), на 

основу могућности за њихову директну примену, као и на основу ефеката и користи за 

кориснике, суседство, али и за ширу заједницу. У даљим истраживањима, могуће је 

извршити евалуацију свих предложених критеријума и њихово пондерисање према 

значају који имају за одређену локацију и за квалитет објекта или насеља социјалног 

становања. У том смислу, посебно се истиче допринос рада развоју механизама за 

процену капацитета и квалитета социјалног становања, што може допринети будућем 

креирању успешних, нових програма и пројеката социјалног становања на територији 

града Београда, као и дефинисању смерница за унапређење система социјалног 

становања у Србији у правцу одрживих развојних фаза, од стратешког планирања до 

реализације програма и пројеката. 

У оквиру међународног скупа, у организацији UNECE, UN-Habitat, UNDA, MCTI, др 

Весна Мила Чолић Дамјановић је позвана да одржи предавање на тему “Social Housing 

Challenges in Serbia: Towards Sustainable Model“ (М31), у оквиру којег су приказани 

неки од резултата истраживања из докторске дисертације кандидаткиње, усмерени како 

према унапређењу теоријског модела социјалног становања у Србији, тако и према 

унапређењу урбанистичке и архитектонске праксе у области социјалног становања. 
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У својству коаутора др Весна Мила Чолић Дамјановић у раду “New Urban Reality: 

Hybrid Megalopolis“ (М33) анализира и представља једно од могућих полазишта за 

идентификацију карактеристика нове урбане реалности савременог града, уочене у 

процесима интензивне урбанизације, у феномену повезивања градова у мегалополисе, 

као и у промени својства савременог града која се огледа у хибридном стању, између 

реалног и виртуелног постојања.  

У раду “Architectural design influences and HVAC systems'measures on energy savings of a 

high energy demand residential building“ (М33), који је приказан у оквиру међународног 

скупа EFEA у Паризу, у Француској, и објављен у оквиру базе IEEE, аутори истражују 

утицај архитектонских и КГХ мера на енергетску потрошњу у циљу уштеде енергије у 

оквиру стамбених објеката у Београду. Упоредном методом и приказом резултата 

изложени су ефекти различитих варијабли и успостављени релативни доприноси 

главних индикатора енергетских перформанси за стамбене објекте у Београду. 

На 24. Светском конгресу архитектуре (UIA) који је одржан у Токију, у Јапану, 

кандидаткиња је представила рад у којем је приказано истраживање које је пратило рад 

на пројекту чији је кандидаткиња аутор. Рад под насловом “Reconstruction and 

Adaptation of Cultural and Educational Center Božidar Adžija Implementing Innovative 

Principles of Energy Efficiency, Municipality оf Vračar, City оf Belgrade, Serbia” (М33) се 

бави могућностима примене иновативних принципа енергетске ефикасности на 

постојећем објекту културно-образовног центра „Божидар Аџија“ у Београду. У раду су 

приказани и резултати односа финансијских импликација на унапређење енергетских 

карактеристика објекта и повраћаја инвестиције кроз могуће уштеде енергије. 

У раду под насловом “Sustainability of Future Social Housing Policies and Programs in 

Serbia“ (М33), који је приказан у оквиру међународног скупа ENHR у Истанбулу, у 

Турској, кандидаткиња се бави увођењем принципа одрживости у стамбене политике и 

програме у Србији. У раду се критички анализира постојећа легислатива и реализовани 

програми социјалног становања на територији целе Републике Србије, те се разматрају 

могућности за развој и унапређење система социјалног становања у Србији.   

У раду “Climate Change and Urban Planning- Premises for Low Carbon Future in the Cities” 

(М33), кандидаткиња анализира утицај урбаног планирања на климатске промене. 

Разматрајући улогу градова и метропола у постизању циљева из области енергетске 

сигурности и борбе против климатских промена, др Весна Мила Чолић Дамјановић се у 

раду бави актуелним трендовима у урбаним срединама који успоравају постизање 

ниско-угљеничне будућности у градовима, али и оним који јој доприносе, као на пр. 

институционалним механизмима за стварање енергетски одрживих заједница и градова. 

Кандидаткиња се у раду под називом “Improvеments of the Housing Design Process using 

Passive House Principles in the Case of Belgrade” (М33) бави истраживањем могућности 

унапређења процеса пројектовања становања путем примене принципа пасивне 

изградње, а који су у том тренутку у нашој средини били недовољно истражени. У раду 

се разматрају предуслови за развој нискоенергетских и пасивних објеката, те ауторка 

даље пледира за унапређење процеса пројектовања у станоградњи у правцу примене 

принципа пасивне градње. 

Кандидаткиња се у раду под називом “Economic Analysis of the Passive and Intelligent 

Multifamily Residential Building in Belgrade” (М33) бави анализом економске 

исплативости примене пасивних принципа градње и уградње паметних система у 

оквиру вишепородичног становања у Београду.  
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У раду “Integrated Sustainability in Housing in Belgrade: Social, Economic and 

Environmental Features” (М34) кандидаткиња се бави концептом интегрисане 

одрживости у становању која обухвата сва три аспекта одрживости. Како бројни 

показатељи указују да стамбени сектор у Београду одликује одсуство одрживог модела 

и међусекторског приступа, уз манифестацију ниске енергетске ефикасности, у овом 

раду се описују предуслови за превазилажење очигледно озбиљних недостатака у 

стварању кохерентног теоријског оквира и унапређене стамбене политике и праксе у 

Београду. 

У поглављу „SOS stanovanje: Arhitektura u vanrednim situacijama“ (М44) у оквиру 

публикације Novi modeli stanovanja za ugrožene u poplavama, кандидаткиња се, заједно 

са другим ауторима, бави актуелним проблемима климатских промена и рецентних 

великих поплава у Србији које су проузроковале значајну материјалну штету. У раду су 

анализирани и класификовани примери добре праксе привременог смештаја у 

ванредним ситуацијама. Узимајући у обзир критеријуме ургентности смештаја и 

дужине коришћења, у раду су издвојене три врсте привременог становања и приказани 

модели за сваку од ове три врсте, а који би могли бити примењени у Србији.  

Кандидаткиња у поглављу „Grad budućnosti: Energetski održiva stambena naselja u 

Malmeu“ (М44), у оквиру публикације Racionalno korišćenje energije u funkciji razvoja 

lokalnih zajednica, разматра енергетски одрживо стамбено насеље у Малмеу, у 

Шведској, као пример добре праксе, анализирајући инкорпориране аспекте техничко-

технолошког развоја, примену обновљивих извора и мера енергетске ефикасности, као 

и остварен биодиверзитет у густо насељеном насељу, друштвене иновације које 

подстичу социјалну инклузију и економски раст локалне заједнице. Допринос рада 

огледа се у детаљно приказаним искуствима у планирању енергетски одрживог 

стамбеног насеља, у коме социјални, економски и еколошки аспект учествују у 

постизању одрживости, укључивању иновација и ставрању атрактивног еколошког и 

карбон-неутралног стамбеног насеља.  

У поглављу „Opšta pravila u procesu projektovanja u okviru principa održivog razvoja” 

(М44), у оквиру публикације Principi održivog razvoja: problemi redefinisanja i 

metodologija unapređenja, кандидаткиња разматра општа правила одрживости у оквиру 

процеса пројектовања која су заснована на три стуба одрживости – социјалном, 

економском и еколошком стубу одрживости.  

Кандидаткиња у раду „Održivo upravljanje bukom u velikim gradovima- Iskustva, primeri i 

perspektive akustičnog planiranja“ (М63), у својству коаутора, разматра одржива решења 

за област управљања буком у великим градовима која подразумевају, поред утврђивања 

мера и услова звучне заштите у плановима, програмима и пројектима и друге поверене 

послове, попут вршења акустичког зонирања и др. У раду се посебно бави акустичким 

планирањем које се поима као предузимање мера заштите од буке у будућности, путем 

просторног планирања, пројектовања и планирања система саобраћаја, примене звучне 

заштите путем одговарајуће звучне изолације и звучних баријера, као и путем праћења 

нивоа буке. 

У раду под називом „Предуслови за енергетску одрживост градова у Србији“ (М63), 

кандидаткиња се бави предусловима за изградњу капацитета градова у Србији да 

примене расположиве мере енергетске одрживости, које пре свега обухватају мере 

енергетске ефикасности и елементе енергетског менаџмента, а са циљем приближавања 

савременим стандардима одрживог развоја локалних заједница. У раду се анализирају 

изабране европске националне енергетске политике на које се ослања правни оквир 

Србије у контексту постизања циљева енергетске одрживости.  
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У својству коаутора, кандидаткиња у раду „Последице несистематског приступа у 

процесу реактивирања браунфилд локација у градовима Србије“ (М63) критички 

анализира деценијски неуспех у постизању систематског и организованог приступа у 

процесу реактивирања браунфилд локација на централном нивоу. Поред тога, у раду се 

анализирају примери добре праксе у појединим градовима и општинама у Србији, са 

циљем објашњења везе између браунфилд локација и конкретних инвестиционих 

пројекта и њиховог значаја за локалну привреду и за формирање нових индустријских 

зона.  

У раду „Европска искуства у планирању енергетских одрживих насеља на локалном 

нивоу“ (М63), кандидаткиња се бави анализом концепта енергетски одрживих 

заједница, који је у том тренутку недовољно обрађиван у домаћој литератури. 

Допринос рада се огледа, пре свега, у анализи европских искустава чији је циљ 

идентификовање одговарајућег модела који би било могуће применити у Србији, 

поштујући локалне услове и прилике.  

Кандидаткиња, као члан тима Универзитета у Београду који обједињује истраживаче са 

Електротехничког, Грађевинског, Машинског и Архитектонског факултета, учествује у 

изради техничког решења са техничко-технолошким и друштвеним иновацијама. 

Решење је реализовано на Универзитету у Београду- Машинском факултету, где су 

приказани развојни концепти вишепородичног пасивног стамбеног објекта са 

елементима аутоматизације, ев. број 391-00-00027/2009-02/164 (М82), на основу одлуке 

о прихватању Истраживачко-стручног већа МФ УБ: 316/2, од 30. јуна 2010. године. 

“Project Belgrade: Transition-ism,” - Cities: Architecture and Society, La Biennale di 

Venezia, 10
th

 International Architecture Exhibition, Venice: Marsilio, 2006. (ISBN 978-08-

47828-79-1) (M91). Пројекат је у међународној конкуренцији више хиљада пријава 

одабран као један од укупно три пројекта која се приказују на Бијеналу, као независна 

селекција у односу на остале националне селекције, а у оквиру Collateral Section 

Selection, 10
th

 International Architecture Exhibition, La Biennale di Venezia. Ову селекцију 

је направио међународни жири састављен од еминентних стручњака који се бирају на 

две године: Ричард Сенет (Richard Sennett) (председник жирија), Заха Хадид (Zaha 

Hadid), Емин Ага Кан (Amyn Aga Khan) и Ентони Гормли (Antony Gormley). 

Кандидаткиња учествује у својству ко-аутора пројекта који је изложен у засебном 

павиљону и публикован.  

 

4. АНАЛИЗА УТИЦАЈНОСТИ НАУЧНОГ РАДА КАНДИДАТА И ПРЕГЛЕД 

ЦИТИРАНОСТИ ОБЈАВЉЕНИХ РАДОВА   

 

Радови др Весне Миле Чолић Дамјановић у својству аутора или коаутора цитирани су 

13 пута (2 хетероцитата и 11 аутоцитата). Резултати које је кандидаткиња приложила у 

прегледу цитираности добијени су прегледом научне литературе, научних радова, 

научних монографија, зборника, радова са међународних конференција и сл., као и из 

сопствених научних радова и на основу online претраживача, српског цитатног индекса 

(Scindex) и др. 

1. Đokić, V., Gligorijević, Ž., Čolić Damjanović, V. M.: “Towards Sustainable Development 

of Social Housing Model in Serbia – Case Study Belgrade,” - SPATIUM International Review 

- Urban and Spacial Planning, Architecture, Housing Building, Geodesia, Environment, 2015 

(ISSN 1450-569X), UDC 711.432(497.11) (DOI: 10.2298/SPAT1534018D)  
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Хетероцитат: (1) 

- Žaklina Ž. Gligorijević. Odnos stategija urbanog razvoja i planskih 

politika Beograda 1995-2015. Doktorska disertacija, 2016.  

Аутоцитат: (1) 

- Весна Мила З. Чолић Дамјановић. Унапређење модела социјалног 

становања у Београду у оквиру нових парадигми планирања и 

пројектовања. Докторска дисертација, 2015. 

 

2. Colic Damjanovic, V. M., Burazer, J., Stamenic, M., Cantrak, D., Lecic, M.: 

“Architectural design influences and HVAC systems' measures on energy savings of a high 

energy demand residential building,“ - IEEE: Environmental Friendly Energies and 

Applications (EFEA), Paris, November 19
th

–21
st
 2014, pp. 1-6. (ISBN 978-1-4799-7518-1), 

(DOI: 10.1109/EFEA.2014.7059986)  

Аутоцитат: (1) 

- Đokić, V., Gligorijević, Ž., Čolić Damjanović, V. M.: “Towards 

Sustainable Development of Social Housing Model in Serbia – Case Study 

Belgrade,” - SPATIUM International Review - Urban and Spacial 

Planning, Architecture, Housing Building, Geodesia, Environment, 2015 

(ISSN 1450-569X), UDC 711.432(497.11) 

(DOI: 10.2298/SPAT1534018D)  

 

3. Čolić-Damjanović, V. M.: “Climate Change and Urban Planning- Premises for Low 

Carbon Future in the Cities,” - Proceedings, Ed: Marković, Z. S., 18
th

 International 

conference Ecological Thruth, University of Belgrade Technical Faculty Bor, Apatin, 1
st
–4

th
 

2010, pp. 420-426. (ISBN 978-86-80987-78-1)  

Аутоцитат: (1) 

- Vuja, А., Čolić Damjanović, V. M. Instant City: Architectural 

Experiments. Belgrade: University of Belgrade, Faculty of Architecture, 

2013, str. 27.  

 

4. Čantrak Đ., Dondur N., Čolić Damjanović V. M., Ilić B., Banjac M., Babačev N., Ilić D., 

Kostić D.: “Economic Analysis of the Passive and Intelligent Multifamily Residential 

Building in Belgrade,” - Proceedings, 4th International Symposium of Industrial Engineering, 

SIE 2009., Industrial Engineering Department, Faculty of Mechanical Engineering, University 

of Belgrade and Steinbeis Advanced Risk Technologies, Stuttgart, Germany, Belgrade, 

December 10
th

–11
th 

2009, pp. 40-49. (ISBN 978-86-7083-681-5) 

Аутоцитат: (1) 

- Vuja, А., Čolić Damjanović, V. M. Instant City: Architectural 

Experiments. Belgrade: University of Belgrade, Faculty of Architecture, 

2013, str. 159.  
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5. Vuja, А., Čolić Damjanović, V. M. Instant City: Architectural Experiments. Belgrade: 

University of Belgrade, Faculty of Architecture, 2013. (двојезична монографија- српски: 

Инстант град: Архитектонски огледи) (ISBN 987-86-7924-104-7) 

Хетероцитат: (1) 

- Žaklina Ž. Gligorijević. Odnos stategija urbanog razvoja i planskih 

politika Beograda 1995-2015. Doktorska disertacija, 2016. 

Аутоцитат: (1) 

- Čolić Damjanović, V. M., Vuja, A.: “New Urban Reality: Hybrid 

Megalopolis,“ - Proceedings: 23
rd

 International Conference Ecological 

Truth, University of Belgrade, Technical Faculty Bor, Ed. Pantovic, R. V., 

Markovic, Z. S., Kopaonik, June 17
th

–20
th

 2015, pp. 570-576. (ISBN 987-

86-6305-032-7) 

 

6. Čolić-Damjanović, V. M.: „Grad budućnosti: Energetski održiva stambena naselja u 

Malmeu.“ (Ur.) Damjanović, D., Gluščević, M., Grujić, M., Racionalno korišćenje energije u 

funkciji razvoja lokalnih zajednica. Beograd: PALGO centar, 2013, str. 67-75. (ISBN 987-86-

84865-12-2) 

Аутоцитат: (3) 

- Весна Мила З. Чолић Дамјановић. Унапређење модела социјалног 

становања у Београду у оквиру нових парадигми планирања и 

пројектовања. Докторска дисертација, 2015. 

- Vuja, А., Čolić Damjanović, V. M. Instant City: Architectural 

Experiments. Belgrade: University of Belgrade, Faculty of Architecture, 

2013, str. 21. 

- Čolić Damjanović, V. M., Vuja, A.: “New Urban Reality: Hybrid 

Megalopolis,“ - Proceedings: 23
rd

 International Conference Ecological 

Truth, University of Belgrade, Technical Faculty Bor, Ed. Pantovic, R. V., 

Markovic, Z. S., Kopaonik, June 17
th

–20
th

 2015, pp. 570-576. (ISBN 987-

86-6305-032-7) 

 

7. Чолић-Дамјановић, В. М.: „Предуслови за енергетску одрживост градова у Србији,“ 

- Локална самоуправа у планирању и уређењу простора и насеља, (Ур.) Шећеров, В. и 

др., Београд: Асоцијација просторних планера Србије, 2012, стр. 377-384. (ISBN 978-86-

82657-97-2) 

Аутоцитат: (1) 

- Vuja, А., Čolić Damjanović, V. M. Instant City: Architectural 

Experiments. Belgrade: University of Belgrade, Faculty of Architecture, 

2013, str. 23.  

 

8. Čolić-Damjanović, V. M., Dondur, N., Ilić, B., i dr. Projekat pasivne zgrade u Republici 

Srbiji sa tehničko-tehnološkim i društvenim inovacijama, „Projekat pasivne zgrade sa 

aktivnim stanarima“ Beograd: Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2009. 
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Аутоцитат: (1) 

- Čolić Damjanović, V. M., Čantrak Đ.: “Improvеments of the Housing 

Design Process using Passive House Principles in the Case of Belgrade,” - 

Proceedings, International Conference, Research, Projects and 

Realizations in Civil Engineering, Ed. Popovic Z., Petrovic, G., Institute 

IMS, Belgrade, October 2010, pp. 111-116. (ISBN 978-86-8208-116-6)  

 

9. Чолић-Дамјановић, В. М.: „Европска искуства у планирању енергетских одрживих 

насеља на локалном нивоу,“ - Локална самоуправа у планирању и уређењу простора и 

насеља, (Ур.) Шећеров, В. и др., Београд: Асоцијација просторних планера Србије, 

2010, стр. 213-220. (ISBN 978-86-87857-02-5). 

Аутоцитат: (1) 

- Vuja, А., Čolić Damjanović, V. M. Instant City: Architectural 

Experiments. Belgrade: University of Belgrade, Faculty of Architecture, 

2013, str. 145.  

 

5. АНГАЖОВАНОСТ У НАУЧНОМ РАДУ   

 

Ангажовање у научном раду др Весне Миле Чолић Дамјановић обухвата: учешће у 

међународним и националним научним пројектима, координација више 

мултидисциплинарних пројеката, чланство у рецензентским одборима научних 

часописа, као и чланство у научним удружењима.   

Весна Мила Чолић Дамјановић учествује на два међународна пројекта: ТEMPUS, 

International Accreditation of Engineering Studies, 144856-TEMPUS-2008-RS-JPGR, у 

периоду од 2009. до 2012., где је ангажована у својству члан пројектног тима; и 

ТEMPUS, Development of Public Administration and Manegment Studies in Serbia, 144889-

TEMPUS-2008-RS-JPCR, у периоду од 2009. до 2012. године, где је ангажована у 

својству сарадника пројектне активности. 

Др Весна Мила Чолић Дамјановић је до сада била ангажована на седам домаћих 

научно-истраживачких пројеката:  

1) Тренутно је ангажована на Технолошком научно-истраживачком пројекту 

Министарства за просвету и науку Републике Србије: „Примена савремених мерних и 

прорачунских техника израчунавања струјних параметара вентилационих система на 

моделу енергетски изузетно ефикасног (пасивног) објекта“, (бр. пројекта 035046), чији 

је руководилац проф. др Милан Лечић, у периоду од 2011. до 2015. (2016) године. На 

пројекту учествује у својству асистента-истраживача сарадника;  

2) Пројекат примењених истраживања Министарства грађевинарства, саобраћаја и 

инфраструктуре, „Могућности унапређења јавног увида код припреме и доношења 

просторних и урбанистичких плановa“, руководилац проф. др Борислав Стојков et al., 

2015., (6 и.м.). Учествује у својству сарадника пројектних активности;  

3) Иновациони научно-истраживачки пројекат Министарства за науку и технолошки 

развој Републике Србије: „Интегрални план за изградњу енергетски ултра-ефикасног 

објекта вишепородичног становања уз примену техничко-технолошких иновација и 

савремених ЕУ стандарда за пасивну изградњу“, (бр. пројекта 391-00027/2009.02/164), 
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руководилац проф. др Милош Бањац, у периоду од 2008. до 2009. године. На овом 

пројекту учествује у својству асистента-истраживача сарадника;  

4) Технолошки научно-истраживачки пројекат Министарства науке и технологије 

Републике Србије: „Менаџмент урбане обнове и регенерације регија Србије“, (Евид. 

бр. ТР 65/8А), руководилац проф. др Миодраг Ралевић, у периоду од 2005. до 2007. 

године. Учествује у својству асистента-истраживача приправника;  

5) Технолошки научно-истраживачки пројекат Министарства науке и технологије 

Републике Србије: „Редефиниција и унапређење методско-моделске основе планирања, 

пројектовања и грађења на принципима одрживог развоја градова, насеља и региона 

Србије“, (Евид. бр. 1831), руководилац проф. др Нађа Куртовић-Фолић, у периоду од 

2002. до 2005. године. Учествује у својству стипендисте Министарства- 

истраживача приправника;  

6) Инфраструктурни иновациони пројекат Министарства за науку и технолошки развој 

Републике Србије: „Пројекат изградње лабораторије са канцеларијским простором за 

потребе Спектроскопије Инфиз д.о.о.- Развојно производног центра Института за 

физику, Прегревица 118, Београд (Земун)“, (бр. пројекта 451-01-00065/2008-01/55.), 

руководилац академик проф. др Зоран В. Поповић, у периоду од 2008. до 2010. године. 

Учествује у својству одговорног пројектанта и аутора архитектонског пројекта;  

7) Интердисциплинарни пројекат групе Техничких факултета Универзитета у Београду: 

„Пројекат пасивне зграде са активним станарима: Пасивна вишепородична стамбена 

зграда са техничким, технолошким и социјалним иновацијама“, чији су учесници 

Архитектонски, Електротехнички, Грађевински и Машински факултет Универзитета у 

Београду. Пројекат се бави техничко-технолошким иновацијама и енергетском 

ефикасношћу у стамбеној изградњи. Пројекат је подржало Министарство за науку и 

технолошки развој Републике Србије, Министарство рударства и енергетике, 

Министарство животне средине и просторног планирања Републике Србије, 2008. 

године. Учествује у својству координатора пројекта и члана пројектног тима 

пројекта са Архитектонског факултета Универзитета у Београду.  

Поред тога, у својству кооринатора учествује на три мултидисциплинарна пројекта: 

1) „Пројекат Београд“, са реализацијом више пројеката, међународних и домаћих 

изложби са каталогом, конференција за штампу и сл. Учествује у својству једног од 

координатора и чланова пројектног тима;  

2) Пројекат „РеАнимација“ који је иницирала група професора и студената 

Архитектонског факултета Универзитета у Београду. Учествује као један од оснивача и 

чланова пројектног тима;  

3) Пројекат Министарства културе Републике Србије „Дуга у парку- Арт парковање“ 

као део међународног пројекта "Rainbow in the Park". Учествује као један од 

координатора и чланова пројектног тима.   

Такође, учествује у изради студија изводљивости пројекта пасивне зграде у Републици 

Србији са техничко-технолошким и друштвеним иновацијама: „Пројекат пасивне 

зграде са активним станарима“, а у оквиру Националног програма за енергетску 

ефикасност. Руководилац пројекта је проф. др Никола Дондур. 

Весна Мила Чолић Дамјановић је рецензент за два међународна научна часописа: 

1) Међународни научни часопис Energy and Building – An international journal devoted to 

investigations of energy use and efficiency in buildings (IF:2.884), Ур. J. Niu, M. Santamouris, 
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Elsevier. (ISSN 0378-7788), (4 рецензије), од 2015. године. Awarded Recognized Reviewer, 

2016;   

2) Међународни научни часопис Cities – The International Journal of Urban Policy and 

Planning (IF:1.836). Ур. A. Modarres, Elsevier. (ISSN 0264-2751), (1 рецензија), од 2016. 

године. 

У периоду од 2002. до 2006. године, Весна Мила Чолић Дамјановић је била 

стипендиста и истраживач Министарства за науку и технологију Републике Србије, у 

оквиру више научно-истраживачких пројеката. 

Члан је више међународних и националних организација и удружења: ENHR-European 

Network for Housing Research, UIA-The International Union of Architects, Инжењерске 

коморе Србије (лиценца бр. 300 Ј504 10), Друштва архитеката Београда и Удружења 

архитеката Србије. 

 

6. АНГАЖОВАНОСТ У РАЗВОЈУ УСЛОВА ЗА НАУЧНИ РАД И 

ФОРМИРАЊЕ НАУЧНИХ КАДРОВА   

 

У току 17 година дугог рада на Универзитету у Београду- Архитектонском факултету, 

односно на Департману за архитектуру и Катедри за пројектовање (по старом 

наставном плану), у својству демонстратора (1999-2003), стипендисте Министарсва 

(2003-2006), и асистента и истраживача сарадника (од 2006. до данас), др Весна Мила 

Чолић Дамјановић, учествује у настави на укупно 13 предмета и више десетина модула 

основних и мастер академских студија Департмана за архитектуру, као и на 5 предмета 

(старог наставног плана), којим руководи 12 професора– из домена архитектонског и 

урбанистичког пројектовања и архитектонског дизајна. Описани ангажман сведочи о 

посвећености и великом акумулираном педагошком искуству кандидаткиње који прати 

стално усаршавање вештина и знања у области педагошког рада на Универзитету.  

Рад др Весне Миле Чолић Дамјановић на развоју научног и стручног подмлатка 

подразумева, пре свега, дугогодишњу успешну сарадњу у оквиру више предмета и 

модула основних и мастер академских студија, којим руководи 

в. проф. Александру Вуја, као и сарадњу и асистирање професору као ментору, у 

изради мастер теза и мастер дипломских пројеката и завршних радова дипломаца, који 

обухвата више десетина дипломских и мастер дипломских радова и теза.  

Кандидаткињу посебно издваја повезивање и иницирање сарадње Архитектонског 

факултета Универзитета у Београду са другим високошколским, научно-

истраживачким организацијама и др, а која обухвата:  

1) сарадњу са Машинским факултетом Универзитета у Београду, на два научно-

истраживачких пројеката (1 технолошког развоја и 1 иновациони пројекат), изради 

студије изводљивости, техничког решења, лабораторијских истраживања, израде 

прототипа, покретање иницијатива сарадње, међународног TEMPUS пројекта (144856-

TEMPUS-2008-RS-JPGR) и сл., која траје од 2006. до данас;  

2) сарадњу на интердисциплинарном пројекту групе Техничких факултета 

Универзитета у Београду, Архитектонског, Електротехничког, Грађевинског и 

Машинског факултета Универзитета у Београду „Пројекат пасивне згарде са 

активним станарима: Пасивне вишепороднични стамбена зграда са техничким, 
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технолошким и социјалним иновацијама“, у периоду од 2008. до 2009. године. где је 

иницирала сарадњу у име Архитектонског факултета;   

3) сарадњу са Институтом за физику у Београду, преко Министарства за науку и 

технолошки развој Републике Србије на више инфраструктурних пројеката, у својству 

одговорног пројектанта и аутора архитектонског пројекта;  

4) сарадњу са Институтом за истраживања у пољопривреди Србија – Центар за 

пестициде и заштиту животне средине, у Београду, преко Министарства за науку и 

технолошки развој Републике Србије на изради пројеката, у својству аутора 

архитектонског пројекта ентеријера. 

Поред развоја курикулума студијских програма, др Весна Мила Чолић Дамјановић 

доприноси одржавању и даљем развоју квалитета наставног процеса кроз више 

предавања по позиву на Архитектонском факултету Универзитета у Београду, на 

јавним предавањима и на међународним скуповима:  

1) На докторским студијама:  

1.1) Предавања по позиву руководиоца предмета проф. др Владана Ђокића, 

редовног професора, у оквиру социолошког дискурса првог семестра Докторских 

студија Универзитета у Београду Архитектонског факултета: „Социолошка 

истраживања у оквиру области архитектуре и урбанизма“, сала 235, 

(28. 12. 2015); 

2) У оквиру мастер академских студија:  

2.1) Предавање по позиву руководиоца сва три Департмана на Архитектонском 

факултету Универзитета у Београду (проф. др Ева Ваниша Лазаревић, проф. арх. 

Зоран Лазовић и проф. др Александра Крстић-Фурунџић, сви редовни професори) 

„Социјално становање у Европи: Студија случаја“ на Архитектонском факултету 

у Београду, у оквиру циклуса предавања Семинара 1 (М4.2.) Социјално 

становање, 2009. (заједно са: проф. арх. З. Лазовић);  

2.2) Предавање по позиву руководиоца сва три Департмана на Архитектонском 

факултету Универзитета у Београду (проф. др Ева Ваниша Лазаревић, проф. арх. 

Зоран Лазовић и проф. др Александра Крстић-Фурунџић,сви редовни професори) 

„Социјално становање: Искуства европских земаља после 2000. године“ у оквиру 

циклуса предавања Семинара 1 (М4.2) Социјално становање, 2008. (заједно са: 

проф. арх. З. Лазовић)  

3) На јавним предавањима:  

3.1) Јавно предавање „Савремена реинтерпретација Шамбоновог плана за Град 

Београд из 1913. године“ – Велика сала Студентског културног центра, Београд, 

2004. (заједно са: С. Николић, А. Петровић, М. Миловановић) 

3.2) Јавно предавање „Пројекат Београд као концепт“, Интернационална 

презентација европских школа архитектуре, Универзитет у Београду- 

Архитектонски факултет, амфитеатар, 2004. (заједно са: М. Миловановић) 

3.3) Јавно предавање у оквиру XXIII Салона архитектуре, Музеј примењене 

уметности, Галерија Анастас, Београд, „Реализовани пројекти међународних 

радионца ЕАСА-е“, 2001. (заједно са: М. Влаов, Модератор: Д. Живковић) 
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4) Предавање по позиву на међународном скупу: 

4.1) Предавање по позиву на међународном скупу Strengthening National 

Capacities for Sustainable Housing and Urban Development, у организацији и на 

позив UNECE, UN-Habitat, UNDA, MCTI. Предавање: “Social Housing Challenges 

in Serbia: Towards Sustainable Model,“ одржано у Београду (Nov 10
th

, 2015) 

(http://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/projects/UNDA/Documents/Serbia_Present

ations/Agenda_UNDA_Serbia_2015_Final.pdf) 

5) Учешће на округлим столовима, модерација и сл: 

5.1) Разговор са награђеним ауторима XXXVI Салона архитектуре, Музеј 

примењене уметности, Галерија Жад, Београд, 2014. „Награђени радови на 

XXXVI Салон архитектуре“. (Учествују: И. Марић, М. Тимотијевић, Б. Митровић, 

О. Крашна, С. Таталовић, Л. Кузманов, И. Бекић, Т. Поповић, А. Вуја и В. М. 

Чолић Дамјановић; разговор води: Љиљана Милетић-Абрамовић) 

5.2) Учешће у округлом столу посвећеном будућности социјалног становања у 

Србији. Конференција „У сусрет националној стратегији социјалног становања“, 

Сава Центар, Београд, 2008. (Учествују: Волфган Ферстер, Ж. Глигоријевић, Ђ. 

Мојовић, К. Петовар, К. Даниловић, В. М. Чолић и др.;) (Закључци: 

http://www.palgo.org/srpski/skup_stanovanje.php) 

5.3) Модератор „Београд град будућности“, у оквиру програма 10. Бијенала 

архитектуре у Венецији, (заједно са: А. Јанковић), Павиљон колетералног 

догађаја, Венеција, Италија, 2006. 
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7. ЗАКЉУЧАК     

 

На основу детаљног увида у поднету документацију, Комисија констатује да научно-

истраживачки рад др Весне Миле Чолић Дамјановић пружа значајан допринос развоју 

теорије и праксе у научној области Архитектура и урбанизам. Комисија такође 

закључује да је кандидаткињин укупан научни опус веома свестран и садржајан, да 

обухвата вишегодишња научна истраживања и значајне резултате, дугогодишњи 

педагошки рад у својсту сарадника, дугогодишњи рад у пракси архитектонско-

урбанистичког пројектовања и дизајна, са више реализација, као и способност да 

повеже теорију и праксу кроз научни рад и учешће на више међународних и 

националних научних пројеката, уз иницирање више сарадњи Архитектонског 

факултета Универзитета у Београду са другим високошколским и научно-

истраживачким организацијама и оствареним значајним резултатима, као и сарадње са 

надлежним Минстарствима: Министартсвом за просету, науку и технолошки развој у 

оквиру научно-истраживачких пројеката, али и Министарством грађевинарства, 

саобраћаја и инфраструктуре и невладиним сектором, у својству консултанта- експерта 

за област социјалног становања.  

Комисија констатује вишегодишњи успешни научни рад, започет још у својству 

стипендисте министарства на научним пројектима, а затим и на последипломским 

студијама. Учешће на бројним научним и стручним скуповима, велики број до сада 

објављених радова у часописима, националног и међународног значаја, у зборницима, 

научним публикацијама, резултат су досадашњих истраживања везаних за докторску 

дисертацију, као и више од деценије дуго искуство у  раду на научно-истраживачким 

пројектима Министарства, доказ су способности кандидаткиње за успешно бављење 

самосталним научно-истраживачким радом. У прилог томе, кандидаткиња је од 2015. 

рецензент за два научна часописа високог импакт фактора. 

Посебно истичемо вишегодишње истраживање које је резултирало одбрањеном 

докторском дисерацијом, а затим и награђену двојезичну монографију коју је 

кандидаткиња објавила у ко-ауторству са в. проф. арх. Александром Вујом, чији је 

дугогодишњи сарадник у настави на Архитектонском факултету Универзитета у 

Београду. Кандидаткиња је до сада добила више награда и признања за свој досадашњи 

рад, међу којим се издвајају Награда града Београда за стваралаштво младих у науци, 

Награда Новости, Награда Салона архитектуре у Београду, Награда салона архитектуре 

у Новом Саду, Награда међународног салона урбанизма у Нишу, као и учешће у 

својству ко-аутора пројекта који је изложен у засебном павиљону на 10. међународном 

бијеналу архитектуре у Венецији, и др. 

У свом досадашњем научно-истраживачком и стручном раду кандидаткиња је показала 

да поседује способност за самосталан научно-истраживачки рад, минуциозност, 

способност да преузме иницијативу и одговорност, и савесност у раду који обухвата 

прикупљање грађе, претраживање литературе и повезивање са претходно стеченим 

знањима из области истраживања, систематичност у обради релевантних података, 

информација и резултата, као и способност логичког и систематичног размишљања и 

закључивања. Такође, показује да влада употребом различитих научних метода 

истраживања и критички теоријски приступ неопходан за успешан самосталан научни 

рад и презентацију резултата научних истраживања.   
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Увидом у све елементе укупних резултата рада кандидаткиње, на основу Закона о 

високом образовању, Закона о научноистраживачкој делатности, Правилника о 

поступку и начину вредновања и квантитативном исказивању научноистраживачких 

резултата истраживача и Статута Универзитета у Београду, Комисија констатује да је 

кандидаткиња др Весна Мила Чолић Дамјановић успешно испунила све потребне 

услове да буде изабрана у научно звање – научни сарадник у научној области 

Архитектура и урбанизам и ужој научној области Урбанистичко планирање и 

архитектонско пројектовање. 

Комисија предлаже Наставно-научном већу Универзитета у Београду - Архитектонског 

факултета да прихвати овај Извештај и упути предлог Министарству просвете, науке и 

технолошког развоја ради избора др Весне Миле Чолић Дамјановић у научно звање – 

научни сарадник у научној области Архитектура и урбанизам, односно и ужој научној 

области Урбанистичко планирање и архитектонско пројектовање. 

 

У Београду, 10. август 2016. године 

                                                                                 

                                

 Чланови Комисије:    

 

 

_________________________________________ 

Председник комисије 

др Владан Ђокић, дипл. инж. арх.  

редовни професор Универзитета у Београду-   

Архитектонски факултет  

 

 

_________________________________________ 

др Ана Никезић, дипл. инж. арх.   

доцент Универзитета у Београду-   

Архитектонски факултет  

 

 

_________________________________________ 

др Зоран В. Поповић, дипл. инж. ел.  

Редовни члан САНУ- 

Одељење техничких наука  

 

 

 


