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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 
 
Р Е Ф Е Р А Т 
Комисије за избор два сарадника у звање асистента за ужу научну област Урбанизам на 
Департману за урбанизам 
 
На основу одлуке Декана Архитектонског факултета бр. 02-8\1-11 од 15.06.2017. године, покренут је 
поступак и расписан конкурс за избор два сарадника у звање асистента за ужу научну област: 
Урбанизам, на Департману за урбанизам Архитектонског факултета у Београду, на одређено 
време, за временски период од 3 (три) године. 
Конкурс је објављен у недељном листу Националне службе за запошљавање „ПОСЛОВИ“ дана 
21.06.2017., а на основу општих и посебних услова предвиђених Законом о раду („Сл. гласник РС”, 
бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14,i 13/17- одлука УС), 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, 68/15 и 87/16), Статутом Универзитета у Београду („Гласник УБ“, бр. 
186/15 - пречишћен текст и 189/16), Статутом Факултета („Сл. Билтен АФ”, бр. 105/15 - пречишћен 
текст и 115/17).  

Одлуком Изборног већа Факултета бр. 01-1091/2-4.2 од 26.06.2017. године, образована је Комисија 
за припрему извештаја за избор кандидата (у даљем тексту: Комисија), у саставу: 

· др Александра Ступар, председник, 

ванредни професор Универзитета у Београду - Архитектонског факултетa у Београду 

· др Александра Ђукић, члан, 

ванредни професор Универзитета у Београду - Архитектонског факултетa  

· др Ксенија Лаловић, члан, 

· ванредни професор Универзитета у Београду - Архитектонског факултетa  

· др Јелена Живковић, члан, 

ванредни професор Универзитета у Београду - Архитектонског факултетa  

· др Дејан Филиповић, члан, 

редовни професор Универзитета у Београду - Географског факултетa. 

Увидом у конкурсни материјал примљен од Опште службе Архитектонског факултета (допис бр. 02-
1285/12 од 14.07.2017. године), Комисија је утврдила да су на конкурс, благовремено, приспеле 
пријаве следећих кандидата: 

1. Александар Грујичић, маст.инж.арх. 
 /бр. пријаве 02-1125/1 од 28.06.2017. године/, 
2. Јована Бугарски, маст.инж.арх. 
 /бр. пријаве 02-1158/1 од  03.07.2017. године/, 
3. Бранислав Антонић, дипл.инж.арх. 
 /бр. пријаве 02-1174/1 од 04.07.2017. године/, 
4. Милена Ивановић, маст.инж.арх. 
 /бр. пријаве 02-1175/1 од 05.07.2017. године/, 
5. Милутин Миљуш, маст.инж.арх. 
 /бр. пријаве 02-1186/1 од 05.07.2017. године/, 
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На основу изнесеног, Комисија је у даљем раду разматрала пет (5) 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. 

Комисија је свој рад засновала на постојећим општим условима за избор сарадника утврђених 
Законом о високом образовању, као и на условима из Статута 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; 
· мотивисаност за рад у настави; 
· научни и стручни радови; 
· познавање светских језика. 

Такође, у обзир су узети и додатни критеријуми, у складу са Статутом Архитектонског Факултета, 
који су релевантни за процену укупног потенцијала кандидата у односу на карактеристике радног 
места (асистент на Департману за урбанизам): 

· учешће и рад на програмима из области урбанизма; 
· награде и активности значајне за област урбанизма (конкурси, изложбе, радионице); 
· интервју: усмени разговор Комисије са кандидатима у циљу утврђивања нивоа 

мотивисаности, стручности и компетенција, у области за коју се кандидат бира. 

Интервју је одржан 23. августа 2017. године од 10.00 часова у просторијама Деканата 
Архитектонског факултета. 

 

Након анализе поднетих пријава кандидата, Комисија подноси следећи извештај: 

 

ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ 

 

1.0. БИОГРАФСКИ И БИБЛИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА  

(подаци су преузети из поднетих пријава, а кандидати Александар Грујичић и Јована Бугарски су 
приложили и свој портфолио) 

 
1.  АЛЕКСАНДАР  ГРУЈИЧИЋ дипл.инж.арх.; маст. инж. урбанизма и регионалног развоја 

Основни биографски подаци 
Датум рођења: 07.02.1987.  

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА, ДИПЛОМЕ И ЗВАЊА 
А) Образовање 
§ 2016- до данас Докторске академске студије, просек након прве одслушане године 9 (један 

положен испит) 
Универзитет у Београду, Архитектонски факултет 

§ 2012-2014 Мастер академске студије, студијски програм „Интегрални урбанизам“ 
Универзитет у Београду, Архитектонски факултет 
Просечна оцена током студија 9,73 , мастер теза на тему Могућност стварања мрежа знања 
и подстицање иновације у Крагујевцу и мастер пројекат на тему Иновациони дистрикт 
Крагујевац, одбрањени оценом 10,00, ментор: в. проф. др Александра Ступар 
звање: Мастер инжењер урбанизма и регионалног развоја 

§ 2009-2011 Мастер академске студије, студијски програм „Архитектура“, 
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Универзитет у Београду, Архитектонски факултет 
Просечна оцена током студија 9,38, мастер теза и мастер пројекат на тему Мрежа спортских 
центара у Београду Центар за рекреативни спорт, одбрањени оценом 10,00, ментор: проф. 
др Милорад Рибар 

 звање: Мастер инжењер архитектуре (M.Arch.) 
§ 2006-2009 Основне академске студије 

Универзитет у Београду, Архитектонски факултет 
Просечна оцена током студија 8,62, завршни пројекат на тему Индустријски парк Пирот, 
одбрањен оценом 10,00, руководилац: доц. мр Ксенија Лаловић 

 звање: Инжењер архитектуре (В.Arch.) 
§ Укупна просечна оцена током студирања – 9,24. 

 
Просечна оцена на предметима из области урбанизма: укупна оцена 9.26 = 8.81 (ОАСА) + 9.43 

(МАСА) + 9.56 (МАСА ИУ) 
*број предмета са Департмана за урбанизам које је кандидат похађао на ОАСА - 11; МАСА – 7; 

МАСА ИУ – 23 (без стручне праксе)  

Б) Професионално/истраживачко искуство 
§ 2014. (септембар-октобар) 

Стална конференција градова и општина, Београд, Србија 
- члан експертског тима за прикупљање и анализу података планске документације градова 
и општина на територији Србије 

§ 2014. (мај) 
Стручна пракса на Институту за архитектуру и урбанизам Србије 

§ 2012. (септембар-октобар) 
Изометрија Д.О.О., Београд, Србија 
- архитекта за пројектовање и изградњу објеката  
(израда идејних пројеката, разрада главних пројеката и пројеката изведеног стања 
приликом поступка легализације) 
 
Учешће у пројектима у оквиру студијских програма: 

§ 2013/2014. Учешће у пројекту "Унапређење управљања земљиштем на нивоу локалних 
самоуправа у Србији", везано за стратегију интегралног развоја централне зоне Крагујевца, 
у организацији Архитектонског факултета у Београду и GIZ/AMBERO-ICON, са темом 
"Могућност стварања мрежа знања и подстицање иновације у Крагујевцу"; 

§ 2012/2013. Учешће у међународном пројекту "Пилот пројекат локалног развоја Ресава-
Млава" у организацији Архитектонског факултета Универзитета у Београду, Министарства 
културе и информисања Републике Србије, општина Деспотовац и Жагубица, а уз подршку 
Савета Европе. 
 

В) Рад у настави и педагошко искуство 
Школска 2016/2017 зимски семестар 

§ - Студент демонстратор/сарадник у настави на Архитектонском факултету Универзитета у 
Београду; Департман за урбанизам, Основне академске студије на предмету Град, форме и 
процеси (в. проф. др Александра Ступар); 

§ - Студент демонстратор/сарадник у настави на Архитектонском факултету Универзитета у 
Београду; Департман за урбанизам, Основне академске студије на предмету Студио 01Б - 
Урбанистичко пројектовање стамбених целина (в. проф. др Александра Ступар); 

§ - Студент демонстратор/сарадник у настави на Архитектонском факултету Универзитета у 
Београду; Департман за урбанизам, Мастер академске студије Интегрални урбанизам на 
предмету Технике и алати 2 - комуникација и сарадња у партиципативном процесу урбаног 
планирања (в. проф. др Ксенија Лаловић); 

§ - Студент демонстратор/сарадник у настави на Архитектонском факултету Универзитета у 
Београду; Департман за урбанизам, Мастер академске студије Интегрални урбанизам на 
предмету Интегрални пројекат 2 (доц. др Ратка Чолић); 
 
 
Школска 2016/2017 летњи семестар 
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§ - Студент демонстратор/сарадник у настави на Архитектонском факултету Универзитета у 
Београду; Департман за урбанизам, Основне академске студије на предмету Студио 02А - 
Одрживе урбане заједнице (в. проф. др Александра Ступар); 

§ - Студент демонстратор/сарадник у настави на Архитектонском факултету Универзитета у 
Београду; Департман за урбанизам, Основне академске студије на предмету Студио 04 - 
Синтеза (в. проф. др Александра Ступар); 

Г) Професионално усавршавање – учешће на семинарима/ радионицама/конференцијама 
1) у оквиру студијских програма 
§ разговор са представницима локалне управе и грађанима у оквиру пилот пројекта локалног 

развоја Ресава-Млава у организацији Архитектонског факултета у Београду, Министарства 
културе и информисања Републике Србије, општина Деспотовац и Жагубица, а уз подршку 
Савета Европе; руководиоци екскурзије: проф. др Ева Ваништа Лазаревић. в.проф  др 
Александра Ђукић и в.проф. др Мирјана Ротер Благојевић. 

§ 2013. Учешће на јавном форуму у Краљеву и World Café радионици у оквиру израде 
Стратегије интегралног урбаног развоја Краљева, у организацији Дирекције за планирање и 
изградњу „Краљево“ из Краљева и GIZ/AMBERO-ICON института. 

§ 2013. Стручна екскурзија - посета предметном полигону (општине Деспотовац и Жагубица) 
§ 2012. Учешће на конференцији „Улога Универзитета и њихов допринос одрживом развоју“ у 

организацији СТРАНД-а - Асоцијације за развој одрживе урбане заједнице. 
§ 2012. Учешће на конференцији ECOWEEK 2012 Habits change ... Climate change ... у 

организацији интернационалне невладине организације ECOWEEK. 
§ 2012. Учешће на тренингу „Дизајн и одрживи развој ширег простора Чукаричког рукавца са 

посебним освртом на управљање отпадом“, конципираном према UN-Habitat методологији, 
у оквиру пројекта "урБИНизација" у Београду, организованом од стране Удружења грађана 
"Urban Eco Architects" (UECA). 

2) остало 
§ 2017. Учешће са излагањем на међународној научној тематској конференцији о напретку 

одрживих градова и развоју објеката SB-LAB 2017, sustainable building laboratory, у 
организацији Green Lines института, Порто, Португал. (aпстракт прихваћен) 

§ 2017. Учешће са излагањем на међународној научној тематској конференцији International 
Journal of E-Planning Research IJEPR 2017 Conference II International Conference on 'URBAN 
e-PLANNING' у организацији Института за географију и просторно планирање Универзитета 
у Лисабону, Португал. 

§ 2016. Учешће са излагањем на међународнoj конференцији са пратећом изложбом радова 
о архитектури (мултидисциплинарни догађај) О АРХИТЕКТУРИ: СКАЛА ДИЗАЈНА – ОД 
МИКРО ДО МАКРО у организацији СТРАНД-а - Асоцијације за развој одрживе урбане 
заједнице. 

§ 2015. Учешће са излагањем на конференцији у Бриселу у оквиру 51. конгреса 
Интернационалног удружења градских и регионалних планера (ISOCARP) на тему Cities 
save the world. Let's reinvent planning. у организацији  ISOCARP-а. 

§ 2009. Учешће на студентској радионици "Palletescapes", Дарфо Боарио Терме, Италија - у 
оквиру Европске асоцијације студената архитектуре (EASA); руководилац радионице: Павле 
Стаменовић. 
 

Д) Вештине и познавање компјутерских програма 
§ MS Office, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe InDesign, AutoCAD, 3D Studio Max+VRay, 

Lumion, ESRI ArcGIS, DepthmapX 
 

Ђ) Познавање светских језика:  
§ Енглески језик (ниво С2) - TOEFL iBT резултат 104; 

- добитник специјалне награде Републичког центра за таленте и стипендије Института за 
стране језике за рад из енглеског језика на тему "The History of English Language" (2006) на 
републичкој смотри талената у Кладову; 

§ - додатно усавршавање говорног језика на студентском прграму Work and Travel у трајању 
од 4 месеца у америчкој држави Мериленд (2013); 

§ Немачки језик (ниво В1) - Premium Intensiv 4 Plus A2.1, Гете институт, Франкфурт на Мајни, 
Немачка 
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§ Француски језик - основно знање 
§ Шпански језик - основно знање 

 

Е) Остало 
Признања и награде 
§ 2017. ПРВA НАГРАДA у категорији публикација  - "Публикације завршних радова три 

генерације студената мастер академских студија "Интегрални урбанизам" Архитектонског 
факултета Универзитета у Београду", VII САЛОН ПЕЈЗАЖНЕ АРХИТЕКТУРЕ, Београд, 
Србија; 

§ 2014. ДРУГА НАГРАДА Категорија 11: Студентски радови - Интегрални урбани пројекти за 
развој центра Крагујевца - Мастер радови генерације студената 2012/2013, 23. 
МЕЂУНАРОДНИ САЛОН УРБАНИЗМА, Београд, Србија; 

§ 2014. ДРУГА НАГРАДА на националном нивоу за конкурсно решење "Social Capital Increase 
for Better Places" на интернационалном конкурсу URBAN REVITALIZATION OF MASS 
HOUSING од стране UN-Habitat-a и интернационалног удружења архитеката (IUA); 

§ 2014. ДРУГА НАГРАДА на регионалном нивоу за конкурсно решење "Social Capital Increase 
for Better Places" на интернационалном конкурсу URBAN REVITALIZATION OF MASS 
HOUSING од стране UN-Habitat-a и интернационалног удружења архитеката (IUA); 

Стипендије -  
 
НАУЧНИ И СТРУЧНИ РАДОВИ РЕЛЕВАНТНИ ЗА ОБЛАСТ УРБАНИЗМА 

А) Међународне и националне конференције и објављени радови 
§ 2017. Aleksandra Stupar, Aleksandar Grujicic, Dejan Drajić: Smart Services for Smart Citizens, II 

International Conference URBAN E-PLANNING, Институт за географију и просторно 
планирање Универзитета у Лисабону, Лисабон, Португал, 20-21. април 2017, публикација 
саопштења у целини у припреми, апстракт доступан у електронском издању на 
https://sites.google.com/site/uep2017conference/Abstracts (М34) 

§ 2017. Aleksandra Stupar, Aleksandar Grujicic: Urban Mobility between Technology and 
Sustainability: Mitigating the Effects of Global Warming?, SB-LAB 2017 - International Conference 
on Advances on Sustainable Cities and  Buildings Development, Green Lines institute, Порто, 
Португал. 15-17. новембар 2017, апстракт прихваћен. 

§ 2016. Aleksandra Stupar, Aleksandar Grujicic, Biljana Grujicic: Toward the Urban Transition of 
Kragujevac: A New Life for Old Urban Generators, in Judith Ryser, ed.Cities Save the World. 
Let´s Reinvent Planning, ISOCARRP, The Hague, 2016, (pp. 606-616). 
ISBN: 978-94-90354-45-9 
доступно на: 
https://isocarp.org/activities/isocarp-annual-world-congress-2/51st-isocarp-congress-netherlands-
belgium-germany-19-23-october-2015/52nd-international-congress-report-e-book/ 
(Thomson Reuters Citation Index) (М14) 

§ 2016. Simić Ivan, Grujičić Aleksandar (2016). Globalization Settings of Architecture and Branding 
Contemporary City: The Case of Berlin. U Bogdanovic Ruzica (Ed.) Fourth International 
Conference and Exhibition on architecture - Scale of design from micro to macro. Conference 
Proceedings (pp. 103-110). Belgrade:STRAND. ISBN: 978-86-89111-14-9 (М33) 

§ 2014. „Иновациони дистрикт Крагујевац“ (Апстракт са завршним плакатима мастер пројекта) 
у: Интегрални урбани пројекти за развој центра Крагујевца - Каталог изложбе завршних 
радова генерације студената 2012/2013. Уредници: Марија Маруна и Ратка Чолић (пп.112-
118). Београд: Архитектонски факултет.ISBN: 978-86-7924-129-0 
 
* Делови завршних радова аутора Н.Беретић, А. Канлић, А.Грујичић и Б.Грујичић, у оквиру 
предмета Методе урбаног дизајна (руководилац: в.проф. др Александра Ђукић) и 
Градитељско наслеђе - истраживање и валоризација (руководилац: в.проф. др Мирјана 
Ротер-Благојевић) на тему "Истраживање могућности заштите и регенерације општина 
Деспотовац и Жагубица", у оквиру међународног пројекта ЛДПП Ресава-Млава у сарадњи 
Савета Европе и Министрства културе РС приказани у оквиру поглавља Djukić, Aleksandra; 
Roter-Blagojević, Mirjana; Nikolić, Marko. „Serbian Cultural Territorial Systems First 
Experiences“ (fig. 18.5, 18.6, 18, 7, pp.278-280), Cultural Territorial Systems – Landscape and 
Cultural Heritage as a Key to Sustainable and Local Development in Eastern Europe, edited by 

https://sites.google.com/site/uep2017conference/Abstracts
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Francesco Rotondo, Francesco Selicato, Vera Marin and Josefina Lopez Galdeano (Cham, 
Switzerland: Springer International Publishing, 2016). ISBN 978-3-319-20753-7 
 

Б) Међународне и националне изложбе 

1) професионалне изложбе: 
§ 2017. VII САЛОН ПЕЈЗАЖНЕ АРХИТЕКТУРЕ - Публикације завршних радова три генерације 

студената мастер академских студија "Интегрални урбанизам" Архитектонског факултета 
Универзитета у Београду, Београд; 

§ 2014. 23. МЕЂУНАРОДНИ САЛОН УРБАНИЗМА - Интегрални урбани пројекти за развој 
центра Крагујевца – мастер радови генерације студената 2012/13., Београд; 

§ 2007. Колективна изложба фотографија "Сцена и сценографија", Прашко квадријенале, 
Праг, Чешка Република; 

 
2) студентске изложбе: 
§ 2013. Изложба студентских радова у оквиру пилот пројекта Ресава - Млава, Архитектонски 

факултет, Универзитет у Београду, Београд; 
§ 2009.Изложба студентских радова "Индустријски парк Пирот" у оквиру синтезног пројекта, 

Пирот. 
 

В) Међународни и национални конкурси 
§ 2014. (друга регионална и друга национална награда) Kонкурсно решење "Social Capital 

Increase for Better Places" на мећународном студентском конкурсу "URBAN REVITALIZATION 
OF MASS HOUSING" организованог од стране UN-Habitat-a. Аутор са Б.Грујичић, К.Пенонић, 
А.Канлић и М. Радоњић 

§ 2013. Учешће на међународном студентском конкурсу “Garden Cities for Tomorrow”, 
организованом од стране International Federation of Housing and Planning –IFHP. Аутор са 
Б.Грујичић, К.Пенонић, А.Канлић и М. Радоњић. 

  
Г) Урбанистичко - архитектонски пројекти и реализације 
§ Урбанистичко-архитектонски пројекти:  

- сарадник на пројекту надоградње стамбеног објекта у Чачку; 
- сарадник на изради пројекта изведеног стања комплекса Краљичин Цвет, Миријево; 

§ Анализа планске документације:  
- прикупљање и анализа планске документације на територији Србије за општине Ада, 
Aлександровац, Алексинац, Алибунар, Апатин, Аранђеловац, Ариље, Бабушница, Бач, 
Бачка Паланка, Бачка Топола, Бачки Петровац, Бајина Башта, Барајево, Баточина, Београд 
(подручје Гуп-а 10 општина), Бечеј, Бела Црква, Бела Паланка, Беочин, Блаце и Богатић; 

§ Пројекти ентеријера: 
- Еccolo Gelateria, Сотогранде, Кадиз, Шпанија  
- Еccolo Gelateria, Сабиниљас, Кадиз, Шпанија  

§ Графички дизајн: 
- графички идентитет и брендирање производа Еccolo (логотип, мени, табле, рекламни 
материјал, визит карте, интернет прилози, амбалажа); 
- графички прелом и припрема за штампу: „Радна свеска - Дигитаријум“ за Математички 
институт САНУ. 

 

2. 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, просек након одслушане две године 9 (пет положених испита) 
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▪ 2012-2014. Мастер академске студије – модул Архитектура - Универзитет у Београду, 
Архитектонски факултет– (просечна оцена током студија: 9.91). Звање: Мастер инжењер 
архитектуре. 
Дипломски рад на тему: ''Природно и артифицијелно - архитектонски пејзаж'', рад одбрањен 
са оценом 10. Ментор :  в. проф. Дејан Милетић. 

▪ 2009 - 2012. Основне академске студије - Универзитет у Београду, Архитектонски факултет– 
просечна оцена током студија: 9.72. Звање: Инжењер Архитектуре  

▪ 2005-2009 Природно-математички смер, Гимназија у Обреновцу 
▪ Просечна оцена током студирања – 9,81. 
 
Просечна оцена на предметима из области урбанизма: укупна оцена  9.7 = 9.4 (ОАСА) + 10.00 

(МАСА)  
*број предмета са Департмана за урбанизам које је кандидат похађао на ОАСА - 10, МАСА – 4.  
 

Б) Професионално/истраживачко искуство 
▪ 2015 -данас. Стручна пракса у архитектонском студиу ''PLAT.FORM.A'', Београд  
▪ 2014. 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) ( у трајању од 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: 

Основне и мастер академске студије: 
▪ 2016 / 17 сарадник у настави на предмету Студио 02а – Одрживе урбане заједнице, 

летњи   на Архитектонском факултету Универзитета у Београду 
семестар  наставник :    в.проф. др Ксенија Лаловић 
  руководилац студијске целине: в. проф. др Ксенија Лаловић  

▪ 2016 / 17 сарадник у настави на предмету Студио 01б –Урбанистичко пројектовање 
стамбених целина 

зимски    на Архитектонском факултету Универзитета у Београду 
семестар   наставник :    в.проф. др Ксенија Лаловић,  
                           руководилац студијске целине : в. проф. др Зоран Ђукановић  

▪ 2016 / 17 сарадник у настави на предмету Историја и теорија: Теоријске основе 
одрживог развоја 

зимски   на Архитектонском факултету Универзитета у Београду 
семестар  наставник :    в.проф. др Ксенија Лаловић 
   

▪ 2016 / 17 сарадник у настави на предмету Студио - Интегрални пројекат 2, у оквиру мастер 
програма 

зимски   Интегрални урбанизам на Архитектонском факултету Универзитета у 
Београду 

семестар  наставници :    в.проф. др Ксенија Лаловић,  доц. др Ратка Чолић 
▪ 2016 / 17 сарадник у настави на предмету Технике и алати 2, у оквиру мастер програма 

зимски  Интегрални урбанизам на Архитектонском факултету Универзитета у 
Београду 

семестар  наставници :    в.проф. др Ксенија Лаловић 

▪ 2015 / 16 сарадник у настави на Мастер пројекту (MASU M4.3), у оквиру мастер          
програма 

летњи   Интегрални урбанизам на Архитектонском факултету Универзитета у 
Београду 
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семестар  наставници: в.проф. др Марија Маруна, доц. др Данијела Миловановић 
Родић, доц. др Ратка Чолић 

▪ 2015 / 16 сарадник у настави на предмету М18. – Студио пројекат 3 –Урбанизам,  
зимски  на Архитектонском факултету Универзитета у Београду 
семестар наставник: доц. др Ратка Чолић 

▪ 2014 / 15 сарадник у настави на Мастер пројекту (MASU M4.3), у оквиру мастер 
програма 

летњи   Интегрални урбанизам на Архитектонском факултету Универзитета у 
Београду 

семестар  наставници :    в.проф. др Марија Маруна, в.проф. др Ксенија Лаловић,  
доц. др Данијела Миловановић Родић, доц. др Ратка Чолић 

▪ 2011 / 12 студент демонстратор на предмету ''Урбане функције – јавне службе'',  
летњи  на Архитектонском факултету, Универзитета у Београду 
семестар наставник : доц. др Урош Радосављевић 
 

Г) Професионално усавршавање – учешће на семинарима/ радионицама/конференцијама 
1) у оквиру студијских програма 

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 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 

 

2) остало 

http://www.arh.bg.ac.rs/programi/master-akademske-studije-arhitektura-201314/kurs-m6a-1-studio/
http://www.arh.bg.ac.rs/programi/master-akademske-studije-arhitektura-201314/kurs-m6a-1-studio/
http://www.arh.bg.ac.rs/programi/master-akademske-studije-arhitektura-201314/kurs-m6a-1-studio/
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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) 

 

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 
▪ 2013 Добитник награде "Студент генерације" на Архитектонском факултету, за школску 

2011/12. годину, на Универзитету у Београду 
▪ 2013 Добитник награде Фондације „Арх. Иванка Терзин“,  за постигнути успех из 

области архитектуре и урбанизма, током школске 2011/2012.године  
▪ 2013 / 14 Добитник студентске награде за најбоље студенте са територије Градске општине 

Обреновац 
 

НАУЧНИ И СТРУЧНИ РАДОВИ РЕЛЕВАНТНИ ЗА ОБЛАСТ УРБАНИЗМА 
А) Међународне и националне конференције и објављени радови 

▪ 2017  Лаловић, К., Живковић, Ј., Бугарски, Ј: Methods and techniques to support cognitive 
processes of territorial resilience in developing countries – case study of Serbia, у Places and 
Technologies 2017 : Keeping up with technologies in the context of urban and rural synergy, 

http://www.cpn.rs/
http://jedanstepen.org/ipcc-u-srbiji/
http://jedanstepen.org/ipcc-u-srbiji/
http://www.cekor.org/
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уредници: Џенана Биједић, Александра Крстић-Фурунџић, Мевлудин Зечевић, Сарајево. 
ISBN 9787-9958-691-56-0  

▪ 2015 Радосављевић, Ј., Бугарски, Ј., Ђорђевић, А., Душмановић, А: 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: 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.: 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 

http://www.arh.bg.ac.rs/programi/master-akademske-studije-arhitektura-201314/kurs-m6a-1-studio/
http://www.arh.bg.ac.rs/programi/master-akademske-studije-arhitektura-201314/kurs-m6a-1-studio/
http://www.arh.bg.ac.rs/programi/master-akademske-studije-arhitektura-201314/kurs-m6a-1-studio/
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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_ ) 

 

4.  БРАНИСЛАВ АНТОНИЋ дипл.инж.арх.  

Основни биографски подаци 
Датум рођења: 21.06.1983.  

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА, ДИПЛОМЕ И ЗВАЊА 
А) Образовање 
Докторски рад 
Пријављена и одобрена тема и наслов докторске дисертације. Пун наслов: 

Становање у функцији покретања урбаног развоја деградираних градова: 
случај градова у Војводини, рок одбране 30.9.2018. године 

Докторске академске студије 
Докторске студије архитектуре на Архитектонском факултету Универзитета у 

Београду 
• 1. година > Велики семестрални радови бирани у области урбанизма  
• 2. година > Избор: Студије научног карактера > Основна област истраживања: 

Урбанизам [и просторно планирање] 

http://issuu.com/redakcijaaf/docs/novi_modeli_stanovanja_za_ugrozene_
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• Просечна оцена 9.57 
Дипломски рад 
Назив рада: „Пројекат урбане обнове историјског језгра Сремске Митровице са 

архитектонским  решењем Музеја античког Сирмијума“. Ментор: Проф. др 
Миодраг Ралевић. Постигнута оцена: 10. 

• Рад је био изложен у категорији Студентски радови на 17. међународном 
салону урбанизма. 

Високо образовање 
5-годишње дипломске студије на Архитектонском факултету Универзитета у 

Београду 
• Усмерење на 4. и 5. години студија: Урбанистичко и просторно планирање 
• Стипендиста Министарства просвете током 4 године студија > током завршне [5.] 

године студија једини стипендиста Министарства у генерацији на факултету 
• Општи успех: 9,28 [факултет завршен у апсолвентском року, студент генерације,  

специјална похвала декана при уручењу дипломе 
Просечна оцена на предметима из области урбанизма: укупна оцена  9.92  
*број предмета са Департмана за урбанизам на Основниим студијама VII1 је 13 

(укључујући дипломски рад)  
 

Б) Професионално/истраживачко искуство  

▪ 2016- до данас Истраживач-сарадник  
▪ 2012-2016 Истраживач приправник 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. 

▪ 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 
 

Међународни научноистраживачки пројекти - учешће у звању млађег истраживача  
§ 2017 – 2019. ” DANube Urban Brand - a regional network building through tourism and education 

to strengthen the “Danube” cultural identity and solidarity – DANUrB“[2017-2019]. INTERREG - 
Danube Transnational Programme; Руководећа установа: Будимпештански универзитет 
технологије и економије (Budapest University of Technology and Economics), Мађарска; 
Руководилац: Др Балинт Кадар; Звање: млади истраживач и менаџер са комуникацију 

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 

 

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) 
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▪ 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)  
▪ 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/радионицама/конференцијама 
▪ 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 
 
Учешће на  стручним  скуповима у својству  посматрача  

· 2017. УНДА семинар: Јачање националних капацитета за одрживо становање, урбани 
развој и управљање земљиштем, у организацији Министарства грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре РС, Београд 

· 2016. Главно годишње заседање Европског савета урбаних планера (European Council 
of Town Planners - ECTP-CEU), Љубљана, Словенија, 8. октобар. Организатори: ECTP-
CEU и Град Љубљана. Заменик Представника за међународну сарадњу  Удружења 
урбаниста Србије (УУС) 

· 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 
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· 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 

· 2017. Радионица „EU projects from A do Z“, Београд, 22-26. мај, Привредна Комора 
Београда & European Training Academy. Уверење о учешћу. 

· 2016. Радионица „How to write good project proposal and get EU funds“, Београд, 22-23. 
децембар, European Training Academy. Уверење о учешћу. 

 

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: 
▪ 2016. 1. награда 25. међународног салона урбанизма у Сремској Митровици. Категорија: 

Истраживања и студије из области урбанистичког и просторног планирања. Рад: Како 
побољшати урбану мобилност кроз генерални урбанистички план? Студија случаја: град 
Шабац, Србија. Члан ауторског тима. 

▪ 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 

▪ 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. 
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§ 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 
А) Међународне и националне конференције и објављени радови 

Поглавље у монографији међународног значаја [М14] 

· Djukic, А., Lojanica, V., Antonić, B. (2017). Achieving the Basic Sustainable Qualities in New 
Housing in Post-socialist Serbia: Regulation vs. Case-studies. in D. Bikas, T. Theodosiou & K. 
Tsikaloudaki (Eds.) Procedia Environmental Sciences Volume 38 - Sustainable synergies from 
Buildings to the Urban Scale (pp. 696-703). Amsterdam: Elsevier. DOI: 
10.1016/j.proenv.2017.03.151. 

· 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. 

Рад у врхунском међународном часопису [М21] - [у штампи] 

· Antonić, B., Đukić, A., (2017). > Phenomenon of the Shrinking Illegal Suburbs in Serbia: Can 
the Concept of Shrinking Cities be Useful for their Upgrading. Special Issue in Habitat 
International on Institutional Innovations. Издавач: Elsevier. CiteScore: 2.71; Impact Factor: 
2.285; 5-Year Impact Factor: 2.588. [Предлог чланка прошао све стручне и техничке 
рецензије, објављивање специјално издање часописа у току]. 

Рад у међународном часопису [М23] - Thompson Reuters - Web of Conference 

· 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. 

· 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. 

Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлуком [М24] -   [у штампи] 
· Antonić, B., Lazarević Vaništa, E. (2017). Survey-Based Research as a Scientific Answer to the 

Deficiency of Qualitative Data regarding Micro-Urban Level of New Multi-Family Housing in Serbia. 
FACTA UNIVERSITATIS - Series: Architecture and Civil Engineering 15(1), 29-41. ISSN 0354-
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4605 (штампана издања), ISSN 2406-0860 (е-издања). DOI: 10.2298/FUACE170202001A [У 
штампи, потврда о прихватању рада са добијеним DOI бројем]. 

Саопштење са међународног скупа штампано у целини    [М33]  

· Antonić, B., Đukić, A. (2017). Tendencies in Newly-Built Collective Housing in Serbia: Outlook of 
Urban Experts. In: Dž. Bijedić, A. Krstić-Furundžić, M. Zečević (Eds.) Proceedings of Fourth 
International Academic Conference on Places and Technologies (pp. 169-179). Places & 
Technologies 2017 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, June 8-9, 2017. Sarajevo: Faculty of 
Architecture, ISBN 978-9958-691-56-0. 

· Antonić, B., Đukić, A. (2017). Development Possibilities of Historic Towns in Shrinkage - Case 
Study of Łódź, Poland. In: D. Đukanović (Eds.) Book of Proceedings of the III International 
Conference Preservation and Improvement of Historic Towns (pp. 537-547). III International 
Conference Preservation and Improvement of Historic Towns, Sremski Karlovci, Serbia, May 12-
13, 2016, Petrovaradin: Provincial Institute for the Protection of Cultural Monuments, ISBN 978-
86-80929-36-1. 

· Vaništa Lazarevic, E., Antonić, B. (2016). In Search for Urban Resilience Design Principles. In: B. 
Todorović, M. Todorović, B. Blagojević, A. Anđelković, S. Pejković, Ž. Perišić, P. Vasiljević, B. 
Bogdanović (Eds.) Proceedings of 47th ICEHRAC 2016 (pp. 643-654). 47th International 
Congress & Exhibition on Heating, Refrigeration and Air Conditioning, Belgrade, Serbia, 
November 30 – December 2, 2016, Belgrade: Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i 
tehničara Srbije (SMEITS), ISBN 978-86-81505-82-3. 

· Antonić, B., Vaništa Lazarević, E. (2016). Organisation of Municipalities in Serbia – Pros and 
Cons from the Perspective of Urban and Spatial Planning. In: P. Mitkovic (Ed.) Proceedings of 1st 
International Conference on Urban Planning - ICUP 2016 (pp. 107-114). 1st International 
Conference on Urban Planning - ICUP 2016, Niš, Serbia, November 18-19, 2016, Niš: Faculty of 
Civil Engineering and Architecture, ISBN 978-86-88601-22-1. 

· Antonić, B. (2016). How to understand the history of housing planning in modern Serbia to 
achieve new quality in housing?, In: C. Hein (Ed.) Proceedings of 17th IPHS Conference – 
Volume 02 The Urban Fabric (pp. 165-174). 17th IPHS Conference, Delft, the Netherlands, July 
18-20, 2016. Delft, the Netherlands: TU Delft - Faculty of Architecture, ISBN 978-94-92516-09-1. 
DOI: 10.7480/iphs.2016.2.1234. 

· Lukić, K., Alimpić, B., Antonić, B. (2016). How to improve urban mobility through general urban 
plan? The case study of the city of Šabac, Serbia. in Scheers, J., Peman Gavin I. (Eds.) Urban 
Planning, Public Space & Mobility – Book of Proceedings (pp. 101-117). ECTP-CEU young 
planners’ workshop 2016, Brussels, Belgium, July 3, 2016. Brussels, Belgium: ECTP-CEU, ISBN 
978-2-9601363-7, EAN: 9782960136357. 

· 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 Third 
International Academic Conference on Places 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. 

· Antonić, B., Brajović, T. (2016). Spatial Patterns of Serbian 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 Third International Academic Conference on Places 
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. 

· Antonić, B. (2016). The Possibilities of Survey as a Method to Collect and the Derive Micro-Urban 
Data about New Collective Housing in Serbia, In: E. Vaništa Lazarević, A. Krstić-Furundžić, A. 
Đukić, M. Vukmirović (Eds.) Proceedings of Third International Academic Conference on Places 
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. 



 

17 

 

· 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). 2nd International Academic Conference on Places and 
Technologies, Nova Gorica, Slovenia, June 18-19, 2015, Ljubljana: Faculty of Architecture, ISBN 
978-961-6823-68-5. 

· 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.) “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.   

· 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.   

· 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.   

· 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. 

· 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. 

· 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. 

· 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. 

· 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.   

Саопштење са међународног скупа штампано у изводу    [М34]  

· Danciu, M. I., Antonić, B., Bica, S. M. (2016). A Comparison of Urban Shrinkage? Romania and 
Serbia, In: C. O. Gociman, E-S. Georgescu (Eds.) International Conference “Risk Reduction for 
Resilient Cities” - Abstracts (pp. 109-111). RRRC 2016 - Risk Reduction for Resilient Cities, 
International Conference, Bucharest, Romania, November 3-4, 2016. Bucharest, Romania: “Ion 
Mincu” Publishing House, ISBN 978-606-638-154-3. 
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· Đukić, A., Antonić, B. (2016). The Security of Open Public Spaces as an Issue for Urban 
Redevelopment: The Case of Kosančićev Venac, Belgrade, Serbia. In: Book of abstracts of 3rd 
International Academic Conference on Human Security” (p. 26), Belgrade, Serbia, November 4-5. 
Belgrade: Faculty of Security Studies - University of Belgrade. ISBN: 978-86-80144-05-4. 

· Antonić, B., Đukić, A. (2016). Dwellers’ Preferences towards Collective space in Multi-family 
Housing built during Post-Socialist Transition: the Case of Sremska Mitrovica, Serbia. In: 
Proceedings of the 5th International Conference “Advanced Construction 2016” (p. 7), Kaunas, 
Lithuania, October 6. Kaunas: Kaunas University of Technology - KTU. ISSN 2029-1213. 

· 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, UGR. ISBN 978-84-16478-83-5. 

· 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 - 
Bringing Theory and Practice. 10th (p. 23). Young Academics Conference, March 21-24, Ghent: 
Association of European Schools of Planning (AESOP). 

· 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). 

· Đukić, A., Antonić, B. (2016). The Consequences of Planning Decisions 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). 

Поглавље у монографији националног значаја  [М45]  

· Ђукић, А., Антонић, Б. (2016). 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 (стр. 15-32).  Београд: ИАУС. 
ISBN 978-86-80329-85-7. 

· Ђукић, А., Антонић, Б. (2016). Градско баштованство као елемент утицаја на локалну 
микроклиму: 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 (стр. 111-128) .  Београд: ИАУС. ISBN 
978-86-80329-85-7. 

· 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. 

· 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. 

· 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 
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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. 

· Антонић, Б. (2013). Руралан/ruralan/rural у српским и енглеским текстовима у области 
архитектуре: У: Г. Вуковић-Николић (ур.). Лингвистика за архитекте (стр. 170-180). Београд: 
Гордана Вуковић-Николић, ISBN 978-86-913959-1-9. 

Рад у водећем часопису националног значаја [М51]  

· Đukić, A., Antonić, B. (2016). Common Space in Post-Socialist Housing in Serbia: The 
Comparison of the Preferences of the Two New Condominium Building Dwellers in the City of 
Sremska Mitrovica. Journal of Sustainable Architecture and Civil Engineering 17(4), 45-59. ISSN: 
2335-2000. DOI: 10.5755/j01.sace. 17.4.15408. Индексираност: IndexCopernicus Inernational 
database и Ulrich's Periodicals Directory/ulrichsweb. 

Рад у научном часопису [М53]  

· Ваништа Лазаревић, Е., & Антонић, Б. (2016). Стратегија социо-урбане регенерације у 
контексту велике миграционе кризе у Европи. Српска наука данас 1(3), 509-521. ISSN: 2466-
4189. 

Предавање по позиву са скупа националног значаја штампано у целини [М61] 

· 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. 

· 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 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. 

· Антонић, 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, 17-19. мај 2016., Београд: Удружење урбаниста 
Србије. ISBN 978-86-84275-36-5. 

Саопштење са скупа националног значаја штампано у целини [М63]  

· Ђукић, А., Антонић, Б. (2017). Подстицање културног туризма кроз планске документе на 
примеру Горњег Ђердапа у Србији. У: В. Трифуновић, Д. Минић, Б. Драшковић (ур.). 
Зборник  радова 13. летње школе урбанизма (стр. 19-28),  Научно-стручни скуп: Летња 
школа урбанизма 2017., Вршац, Србија, 1-3. јун, 2017., Београд: Удружење урбаниста 
Србије, ISBN  978-86-84275-38-9, COBISS.SR-ID 235493388. 

· Антонић, Б., Ђукић, А., Радић, Т. (2017). Друштвено одговорно становање у Бечу: Изазови 
тренутног развоја приказани на примеру насеља Асперн. У: В. Трифуновић, Д. Минић, Б. 
Драшковић (ур.). Зборник  радова 13. летње школе урбанизма (стр. 241-250),  Научно-
стручни скуп: Летња школа урбанизма 2017., Вршац, Србија, 1-3. јун, 2017., Београд: 
Удружење урбаниста Србије, ISBN  978-86-84275-38-9, COBISS.SR-ID 235493388. 

· Ђукић, А., Антонић, Б., Радић Т. (2017). Вахау – Одрживи културни предео у функцији 
развоја региона. У: Д. Филиповић, В. Шећеров, С. Драгићевић , З. Радосављевић (ур.) 
Зборник радова „Планска и нормативна заштита простора и животне средине“ (стр. 313-
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320),  Научно-стручни скуп са међународним учешћем: Планска и нормативна заштита 
простора и животне средине 2017., Палић, Србија, 11-12. мај 2017., Београд: Асоцијација 
просторних планера Србије, ISBN  978-86-6283-051-7, COBiSS-SR-ID 233392140. 

· 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. 

· 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. 

· 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. 

· 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. 

· 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. 

· 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. 

· Антонић,  Б., Клишманић Т. (2010). Концепт урбаног села: од теорије до примене у Србији. У: 
В. Трифуновић, Д. Радосављевић, М. Ралевић (ур.). Зборник  радова: Мониторинг и 
конверзија" (стр. 243-258),  Научно-стручни скуп: Летња школа урбанизма 2010., Тара, 
Србија, 31. мај-2. јун, 2010., Београд: Удружење урбаниста Србије, ISBN  978-978-86-84275-
22-8. 
 

Б) Међународне и националне изложбе 

2016. 25. међународни салон урбанизма у Сремској Митровици [Члан тима за израду, одн. ауторског 
тима студије]: План генералне регулације „Роге“, општина Пожега, План детаљне регулације 
индустријске зоне Власотинце (део), План детаљне регулације археолошког локалитета 
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„Тврђава Купиник“, Студија: Како побољшати урбану мобилност кроз генерални урбанистички 
план? Студија случаја: град Шабац, Србија 

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, Студије 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 
зоне 1.6, КО Пећинци, и зона 10.1 и 10.2, КО Сибач. 

 

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. 



 

22 

 

§ 2008-2009. План генералне регулације Сурдулица. Руководилац израде плана: Бисерка 
Митровић. Сарадник у радном тиму. 

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. 
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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. 

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 
Стручне изложбе -  учешће у уређењу  
· 2016.  25. међународни салон урбанизма [са стручним каталогом ISBN 978-86-84275-37-2], 

08-12. новембар 2015., Ниш, Србија. Дужности: Члан организационог одбора и Председник 
селекционе комисије; Уређење позивног писма и званична преписка са иностраним 
учесницима. 

· 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 за 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. 

Учешће у уређењу научних скупова  
· 2017. Прва научна конференција "Урбана безбедност и урбани развој", 21. јун 2017., 

Београд, Србија. Дужности/положај: Члан организационог одбора. 
· 2017. Научно-стручни скуп са међународним учешћем „Летња школа урбанизма 2017“, 

1-3. јун 2017., Вршац, Србија. Дужности/положај: члан организационо-програмског 
одбора. 

· 2016. COST Action TU1203 “Crime Prevention through Urban Design and Planning” 
састанак радних група, 8-10. јун 2016., Београд, Србија. Организатор: Универзитет у 
Београду – Архитектонски факултет, Београд, Србија. руководилац: Проф. др 
Александра Ђукић. Дужности/положај: Технички асистент. 

· 2016. Научно-стручни скуп са међународним учешћем „Летња школа урбанизма 2016“, 
17-19. мај 2016., Јагодина, Србија. Дужности/положај: члан организационог одбора. 

· 2016. 3. међународна академска конференција „Места и технологије 2016. / Places and 
Technologies 2016“, 14-15. април 2016., Београд, Србија. Дужности/положај: Члан 
техничког одбора - 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. 

 

4. МИЛЕНА ИВАНОВИЋ мастер инжењер архитектуре   

Основни биографски подаци 
Датум рођења: 28.08.1990 

 
СТРУЧНА БИОГРАФИЈА, ДИПЛОМЕ И ЗВАЊА 

А) Образовање 
§ Универзитет у Београду - Архитектонски факултет, 
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2015 – данас, Докторске академске студије; просек након одслушане две године 8.87 (пет 
положених испита) 
2012 – 2014, Мастер академске студије (усмерење: Урбанизам); просечна оцена: 9,37. 
2009 – 2012, Основне академске студије; просечна оцена: 7,77. 

§ Просечна оцена током студирања – 8,57. 

Просечна оцена на предметима из области урбанизма: укупна оцена 8.85 = 8.5 (ОАСА) + 9,2 
(МАСА)  

* број предмета са Департмана за урбанизам које је кандидат похађао на ОАСА – 10, МАСА – 
20. 

Неформално образовање 

2012 - Семинар дизајна и брендирања - BEST Design Week – полазник курса 
2010 - Mitovica Winter University 2010/ course Negotiation and Diplomacy / Grade A/ ECTS 3.5, под 

менторством:  Prof. Aleksandar Jovanovic Vice – Rector for International Relations & prof. 
Emanuela Del Re, Professor of International Relations Sapienza University of Rome 

2009 - Семинар “Улаз слободан” (друштвено организовање и јавни наступ) 
2009 - Семинар “Bussines Inovation Programs” – Бизнис инкубатор центар 
2008 - Семинар “Топлица на путу ка активним омладинским политикама” 
2008 - Школа људских права за младе 
 

Б) Професионално и истраживачко искуство  
2016 - Интегрална стратегија туристичке валоризације НП Скадарско језеро, аутори: Т. 

Мрђеновић, С. Радовић-Јеловац, С. Крел – члан радног тима 

2015 – данас, Урбополис д.о.о. – Друштво за привредни развој и просторно планирање 

2014 – 2015, стручна пракса - Истраживачко - пословни центар Архитектонског факултета 

2012, стручна пракса - ЈП Грађевинска дирекција Србије (насеље Степа Степановић) 
    Неформално искуство и активности 

2017 - Координатор за односе са јавношћу - Balkan Architectural Biennale – пројекат у току 
2016 -  Координатор за односе са јавношћу – Цртежи и скице„Докле смо то стигли“  
2015 - Координатор за односе са јавношћу - Balkan Architectural Biennale 
2014 - Извршни тим сценографа - 41. Традиционални маскембал КСТ-а 
2013 - Извршни тим сценографа - 40. Традиционални маскембал КСТ-а  
2014 – до данас, члан Удружења урбаниста Србије 
2014 – до данас, Алумни члан Удружења студената технике Европе  
2014 - Генерална скупштина Удружења студената технике Европе – Bukurešt 2014/ BEST 
General Assembly and Career Day in Bucharest – представник BEST – а Београд 
2013 - 2014, Извршни одбор Удружења студената технике Европе, локална група у Београду, 
координатор за односе са јавношћу 
2013 - Извршни одбор сајма послова за студенте и дипломце техничко – технолошких 
факултета „JobFair 13 – Kreiraj svoju budućnost“ 
2011 - 2014 - члан Удружења студената технике Европе  
2005-2009 - Координатор за односе са јавношћу “ТНТ групе”, под покровитељством Junior 
Achievement-a – Достигнућа младих 
2008 - 2009 - волонтер у организацији “O-ruk”, локални план акције за децу, Општина Прокупље  
2008 - 2009 - волонтер у “Канцеларији за младе, Општина Прокупље” 2008-2009 
2008 - 2009 - преседник Парламента Гимназије 
2005 – 2009 - члан дрмског студија Гимназије  
1998 – 2009 - члан рецитаторске секције  
2000 – 2009 - члан кошаркаског клуба “ЖКК Топличанин” 
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В) Рад у настави и педагошко искуство 
Сарадник у извођењу наставе на предметима на основним и мастер студијама: 

2014/2015: 

МАСА: Град будућности, 12040 – изборни предмет 2 – Урбанизам (проф. др Миодраг Ралевић) 

ОАСА: Будућност града, М 17.2 – изборни предмет (проф. др Миодраг Ралевић) 

ОАСА: Урбани маркетинг (проф. др Миодраг Ралевић) 
ОАСА: Студио пројекат 3 – Урбанизам, Сремчица: Град унутар града, Линеарни град – 

линеарно острво (проф. др Миодраг Ралевић) 
ОАСА:Студио пројекат 4 – Синтеза, Резилистентни град и становање (проф. др Миодраг 

Ралевић) 
ОАСА: Радионица – RESILIENTHABLAB MONTENEGRO (проф. др Миодраг Ралевић) 
Доступно на: http://www.arh.bg.ac.rs/wp-

content/uploads/201415_programi/201415_dokumenti/1415_OASA/201415_19_SP4_KURIKULU
MI/201415_19_SP4_MRalevic.pdf?pismo=lat 

ОАСА: Радионица – KST in Wonderland (проф. др Зоран Ђукановић) – иницијатор радионице, 
доступно на: http://www.publicart-publicspace.org/projects/workshops/kst-in-wonderland 

ОАСА: Радионица – BEST DESIGN WEEK – ADVANCED COURSE  (проф. др Будимир Судимац) 
– иницијатор радионице, доступно на : http://www.arh.bg.ac.rs/wp-
content/uploads/dokumenti_201314/1314_M7.2_KURIKULUMI/1314_M7.2_Budimir_Sudimac.pdf 

 

Г) Професионално усавршавање – учешће на семинарима/радионицама/конференцијама 
1) у оквиру студијских програма 
2016 - Радионица за студенте докторских студија „Пост-социјалистички развој градова у Србији 

– улога учешћа јавности и вредновања планова и пројеката“, организатор: Институт за 
архитектуру и урбанизам Србије, пројекат: „SCOPES: Support to Process of urban 
Development in Serbia (SPUDS)“ 

2015 – Међународна радионица „Паметни и креативни градови за друштво засновано на 
знању“, организатор: Универзитет у Београду – Архитектонски факултет уз подршку Urban-
Think Tank Chair of Architecture and Urban Design, ETH Zurich 

2012 - Студијско путовање у Неготин, обилазак јавних простора и простора под посебним 
режимом заштите Рајачке и Рогљевске пимнице. Руководилац стручне екскурзије : проф. др 
Зоран Ђукановић 

2012 - Студијско путовање у Тополу, обилазак јавних простора и винарија. Руководилац стручне 
екскурзије : проф. др Зоран Ђукановић 

2012 - Студијско путовање у Сурдулицу, обилазак подручја Предела изузетних одлика - 
Власина. Руководилац стручне екскурзије : доц. др Бисерка Митровић 

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

 

Д) Вештине и познавање компјутерских програма - Microsoft office –  напредни ниво 
- Adobe Photoshop – напредни ниво; Adobe Illustrator - напредни ниво ; Adobe Premiere - 

напредни ниво 

- Prezi - напредни ниво;  AutoCad – напредни ниво; Sketch up – напредни ниво; Lumion - 
напредни ниво 

 

Ђ) Познавање светских језика:  
Енглески језик – напредни нив;  Руски језик – средњи ниво; Италијански језик – почетни ниво  

http://www.arh.bg.ac.rs/wp-content/uploads/201415_programi/201415_dokumenti/1415_OASA/201415_19_SP4_KURIKULUMI/201415_19_SP4_MRalevic.pdf?pismo=lat
http://www.arh.bg.ac.rs/wp-content/uploads/201415_programi/201415_dokumenti/1415_OASA/201415_19_SP4_KURIKULUMI/201415_19_SP4_MRalevic.pdf?pismo=lat
http://www.arh.bg.ac.rs/wp-content/uploads/201415_programi/201415_dokumenti/1415_OASA/201415_19_SP4_KURIKULUMI/201415_19_SP4_MRalevic.pdf?pismo=lat
http://www.publicart-publicspace.org/projects/workshops/kst-in-wonderland
http://www.arh.bg.ac.rs/wp-content/uploads/dokumenti_201314/1314_M7.2_KURIKULUMI/1314_M7.2_Budimir_Sudimac.pdf
http://www.arh.bg.ac.rs/wp-content/uploads/dokumenti_201314/1314_M7.2_KURIKULUMI/1314_M7.2_Budimir_Sudimac.pdf
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- Гестивни говор – почетни ниво,  (положен мај 2008, Савез глувих и наглувих Србије и Црне 
Горе) 

 

Е) Остало 
Признања и награде  
2016 -  25. Међународни салон урбанизма, категорија 08. – истраживања и студије из области 

просторног и урбанистичког планирања/ Integralna strategija turističke valorizacije NP 
Skadarsko jezero (2016), аутори: T. Mrđenović, S. Radović-Jеlovac, S. Krel;, Сремска 
Митровица 2016 – III награда – члан радног тима 

2014 - 23. Међународни салон урбанизма, / категорија 11. Студентски радови / Концепт 
остварљиве визије -  Београд на води - локација: Крњача.– I награда, аутори: Ивановић, М., 
Мурганић, М. 

2013 – Добитник награде за најбоље студенте општине Прокупље 

2013 - Београдски дани инжењера, Београд - III место 

2008 - ”Упознај Европу у Данској / Meet Europe in Denmark ” – Европски покрет, ISAC фонд, 
Амбасада Данске . Април 2008 - 50 најбољих средњошколаца Србије 

2008 - Републичка награда за најбољу глумицу, Позоришни сусрети у Крагујевцу – I награда 

2007 - Републичка награда на смотри рецитатора у Ваљеву – специјална похвала 

2006 - Републичка награда за најбољу глумицу, Позоришни сусрети у Крагујевцу – I награда 

2006 - Међународно такмичење “Siemens – Join Multimedia”, Мај 2006, специјална похвала 

2006 - Међународно такмичење “Siemens – Join Multimedia”, Септембар 2005, III награда 
 
Стипендије -  
 

НАУЧНИ И СТРУЧНИ РАДОВИ РЕЛЕВАНТНИ ЗА ОБЛАСТ УРБАНИЗМА 
А) Међународне и националне конференције и објављени радови 

▪ Vanista Lazarevic, E., Kekovic, Z., Ivanovic, M., (2017). Transformation and influence of smart 
communities in order to improve the quality of life - Case Study of Belgrade; Track 4. Resilience, 
adaptation and disaster mitigation. : Smart Communities, 53st ISOCARP CONGRESS – 
prihvaćen apstrakt 

▪ Mrđenović T., Ralević M., Radović Jelovac S., Ivanović M., (2015) Resilient habitat and housing 
strategies, Global Dweling house regeneration strategies, Poster 

Зборници скупова међународног значаја (саопштење штампано у целини) (М33) 

▪ Ralevic, M., Mrdjenovic, T., Ivanovic, M. (2016). Urban management matrix. In: P. Mitkovic (ed.): 
ICUP2016, international conference on urban planning 2016. Nis: Faculty of Civil engineering and 
Architecture, University of Nis, pp. 279-288. ISBN 978-86-88601-22-1 FCEA; COBISS.SR-ID 
227133964; UDK 711.4(082). 

▪ Mrđenović T., Ralević M., Đukić A., Ivanović M., (2015) Creative & Digital City: Dogvil Interaction 
for Future City, Going Digital Conference Proceedings, pp. 139-154 STRAND, Belgrade 

Зборници скупова међународног значаја (саопштење штампано у изводу) (М34) 

▪ Ristić, D., Ivanović, M., Miličević, M., Marjanović, M. (2017). Small urban centers as drivers of 
daily migrations and agents of transformation of rural background: example of Blace municipality. 
In: Dž. Bijedić, A., Krstić-Furundžić, M. Zečević (ed.): Keeping up with technologies in the context 
of urban and rural synergy, book of conference abstracts, 4th International Academic Conference 
Places and Technologies, pp.85. Sarajevo, Bosnia and Herzegovina: Arhitektonski fakultet 
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Univerziteta u Sarajevu. ISBN: 978-9958-691-55-3; COBISS.BH-ID 24118022; UDK 
711.3/.4(084.3). 

▪ Ivanović, M., Tanasković, S., (2015). Smart  concepts on New Belgrade blocks on Sava coast as 
a important social organism, In: T. Mrđenović (ed.) : Balkan Architectural Biennale “capital 
a”,Conference Proceedings 2016. Belgrade: Balkan Architectural Biennale, pp. 280-289. ISBN: 
978-86-916755-1-6; COBISS.SR-ID 219718412; UDK 72.012(497). 

Зборници скупова националног значаја (саопштење штампано у целини) (М63) 

▪ Ивановић, М., Ристић, Д. (2015). Однос урбане политике и урбанистичких инструмената 
за регулацију урбане форме на примеру градског насеља Прокупља. У: В. Трифуновић, Д. 
Минић, З. Поповић (ур.): I Плански основи / II Урбане политике / III Измене и допуне Закона 
о планирању и изградњи и Закона о државном премеру и катастру, Зборник радова, 11. 
Летња школа урбанизма. Београд: Удружење урбаниста Србије, стр. 177-186. ISBN: 978-86-
84275-33-4; COBISS.SR-ID 215066124; UDK 711.1/.4(082). 

▪ Ристић, Д., Ивановић, М. (2016). Унапређење процеса израде, спровођења и интеграције 
планских докумената стандардизацијом категорија намене земљишта. У: Д. Филиповић, 
В. Шећеров, З. Радовановић (ур.): Локална самоуправа у планирању и уређењу простора и 
насеља – у сусрет европским интеграцијама, Зборник радова. Београд: Асоцијација 
просторних планера Србије, Универзитет у Београду – Географски факултет, стр. 231-240. 
ISBN 978-86-6283-040-1 (APPS); COBISS.SR.-ID 223802636; UDK 711.1:352.078(082)(0.034.2), 
711.4:352.078(082)(0.034.2). 

▪ Ристић, Д., Ивановић, М., Марјановић, М., Миличевић, М. (2016). Концепт технолошког 
парка као еколошки прихватљивији начин уређења радних зона. У: М. Милинчић, М. 
Милановић, М. Илић (ур.): Смедерево еколошки град, Зборник радова, II еколошка 
конференција са међународним учешћем. Смедерево: Локални еколошки покрет 
Смедерево, Универзитет у Београду – Географски факултет, стр.265-272. ISBN 978-86-
919317-1-1 (LEP); COBISS.SR.-ID 227454220; UDK 502/504(497.11)(082). 

Предавања по позиву на скупу националног значаја штампано у целини (М61) 

▪ Ристић, Д., Ивановић, М. (2016). Географски информациони систем као подршка 
ефикаснијој имплементацији локалне урбане политике.  У: В. Трифуновић, Д. Минић, З. 
Поповић (ур.): I Статус урбанизма и урбанистичких институција / II Геоинформатика / III 
Спровођење нових комплементарних закона и прописа, Зборник радова, XII летња школа 
урбанизма. Београд: Удружење урбаниста Србије, стр. 191-201. ISBN 978-86-84275-36-5; 
COBISS.SR.-ID 223368972; UDK 711.1/.4(082). 

▪ Ралевић, М., Ђуровић, М., Ивановић, М. (2016). Правци и модели професионализације 
урбанистичке делатности у новим демократско – тржишним условима.  У: В. 
Трифуновић, Д. Минић, З. Поповић (ур.): I Статус урбанизма и урбанистичких институција / II 
Геоинформатика / III Спровођење нових комплементарних закона и прописа, Зборник 
радова, XII летња школа урбанизма. Београд: Удружење урбаниста Србије, стр. 191-201. 
ISBN 978-86-84275-36-5; COBISS.SR.-ID 223368972; UDK 711.1/.4(082). 

▪ Ивановић, М., Ристић, Д. (2017). Варијације у цени израде урбанистичких планова на 
примеру планова детаљне регулације у Србији – настанак и последице. У: В. Трифуновић, 
Д. Минић, Б. Драшковић (ур.): I Урбанистичко и просторно планирање у последњој деценији 
/ II Управљање геопросторним подацима – Републички геодетски завод / III Издавање 
грађевинских дозвола – е - дозвола / IV Спровођење новог закона о становању, Зборник 
радова, Међународни научно-стручни скуп XIII летња школа урбанизма. Београд: Удружење 
урбаниста Србије, стр. 120-126. ISBN 978-86-84275-38-9; COBISS.SR.-ID 235493388; UDK 
711.1/.4(082). 
 

Саопштење са скупа националног значаја штампано у изводу (М64) 

▪ Vaništa Lazarević, E., Ivanović, M., Trgovčević, F. (2017). Bezbednost u kontekstu socio -urbane 
obnove u gradovima današnjice. U: Stanarević, S., Đukić, A. (ur.) : Urbana bezbednost i urbani 
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razvoj, Book of Abstracts. Beograd : Univerzitet, Fakultet Bezbednosti, str. 39-40. ISBN 978-86-
80144-10-8; COBISS.SR-ID 237045772. 
 

Публикације 

▪ Ралевић, М., Ђорђевић,М., Ивановић,М., (2017) Каталог локација општине Власотинце, 
Општинска управа Власотинце, аутор 

▪ Đukanović Z., Ivanović M., (2015) KST in Wonderland, Public art and public space, Arhitektonski 
fakultet, radionica – аутор и иницијатор, доступно на: http://www.publicart-
publicspace.org/projects/workshops/kst-in-wonderland 

▪ Đukanović, Z., Živković, J., et al. (2015) VinoGrad - The Art of Wine, Public art and public space, 
Arhitektonski fakultet – Univerzitet u Beogradu, - рад у публикацији, ISBN: 978-86-7924-147-4 
доступно на:http://www.publicart-publicspace.org/publications/books/vinograd-the-art-of-wine173 

▪ Ivanović M., et al. (2014) Kako se kalio BEST Beograd – 10 godina postojanja, Udruženje 
studenata tehnike Evrope – BEST Beograd – аутор, уредник, графичка обрада 

▪ Denić, M., Stamenić, Ž., et al. (2014) JobFair – 10 godina gradimo budućnost, Udruženje 
studenata tehnike Evrope – BEST Beograd, Udruženje studenata elektrotehnike Evrope – 
EESTEC Beograd – аутор текстова 
 

Б) Међународне и националне изложбе 
1) професионалне изложбе: 
▪ 2 Изложба ”Belgrade School of Architecture – Visions for Szczecin and Poznań”, 21. октобар 

2016. године, Galeria Architektów FORMA, Шћећин, Пољска – изложен мастер рад, доступно 
на: http://www.arh.bg.ac.rs/2016/12/13/izlozba-akademske-saradnje-beogradska-skola-
arhitekture-vizije-za-scecin-i-poznanj/ 

▪ Ralević M., Mrđenović, T. Ivanović M. et al (2015) – Dogvil – idelni grad: Budućnost grada 
budućnost dogvila, Mikser haus 16-24.01.2015. доступно на: 
http://www.blic.rs/Kultura/Vesti/526235/Dogvil-je-idealan-grad--Izlozba-i-koncert-grupe-Vrooom 

▪ Mrđenović T., Ralević M., Ivanović M., (2015) PUNCTARCH - AKUPUNKTURA ARHITEKTURE: 
BIOGENI KOLAZI MESTA, Edu zona, Mikser festival, galerija Hub – radionica i izložba 
studentskih radova  

▪ Slavković Lj, Brankov, B., Čurlić, F, Ivanović, M., Jevremović, I., Jovanović, P., Kordić, N. 
Milanović, D., Stojanović H, Subotić,A., Riđešić,I., Radlovački,S., Protić, D., Ranđelović,A., 
Sekulić, A., Isaković,A., Pavićević, A., Pantić, D., Škorić, D., Đorđević, I., Joksimović, L., Vučetić, 
S. (2016) - Bogdan Bogdanović, uvod u celinu, Arhitektonski fakultet – Univerzitet u Beogradu, 
Centar za kulturnu dekontaminaciju,семинар и изложба, члан истраживачког и уметничког 
тима 

▪ Веб изложба: 45UNBLOCKED, сегмент: СТРАТЕШКЕ АКЦИЈЕ | БЛОК 45 | АДА МЕЂИЦА | 
НОВИ БЕОГРАД, Универзитет у Београду – Архитектонски факултет уз подршку Urban-
Think Tank Chair of Architecture and Urban Design, ETH Zurich – рад са групом „45 сати 
јачања локалне заједнице“ у формирању концепта, доступно на: 

▪  http://www.arh.bg.ac.rs/?portfolio=45unblocked-strateske-akcije 
▪ 25. Међународни салон урбанизма, Сремска Митровица, 8.-12. Новембар 2016. / Категорија 

04. Планови генералне регулације – 4.09. План генералне регулације „Роге“. ISBN 978-86-
84275-37-2 – члан ауторског тима 

▪ 25. Међународни салон урбанизма, Сремска Митровица, 8.-12. Новембар 2016. / Категорија 
05. Планови детаљне регулације – 5.12. План детаљне регулације „Индустријска зона 
Власотинце (део)“. ISBN 978-86-84275-37-2 – члан ауторског тима 

▪ 25. Међународни салон урбанизма, Сремска Митровица, 8.-12. Новембар 2016. / Категорија 
05. Планови детаљне регулације – 5.13. План детаљне регулације археолошког локалитета 
„Тврђава Купиник“. ISBN 978-86-84275-37-2 – члан ауторског тима 

▪ 23. Међународни салон урбанизма, Београд, 7.-14. Новембар 2014. / Категорија 11. 
Студентски радови – 11.16. Концепт остварљиве визије -  Београд на води/ локација: 
Крњача. ISBN 978-86-84275-32-7 – члан ауторског тима 

▪ 22. Међународни салон урбанизма, Ниш, 8.-15. Новембар 2013. / Категорија 11. Студентски 
радови – 11.18 Креирање склопова и амбијената у природном окружењу на примеру еко – 
обнове села Божица. ISBN 978-86-84275-30-3 – члан ауторског тима 

http://www.publicart-publicspace.org/projects/workshops/kst-in-wonderland
http://www.publicart-publicspace.org/projects/workshops/kst-in-wonderland
http://www.publicart-publicspace.org/publications/books/vinograd-the-art-of-wine173
http://www.arh.bg.ac.rs/2016/12/13/izlozba-akademske-saradnje-beogradska-skola-arhitekture-vizije-za-scecin-i-poznanj/
http://www.arh.bg.ac.rs/2016/12/13/izlozba-akademske-saradnje-beogradska-skola-arhitekture-vizije-za-scecin-i-poznanj/
http://www.blic.rs/Kultura/Vesti/526235/Dogvil-je-idealan-grad--Izlozba-i-koncert-grupe-Vrooom
http://www.arh.bg.ac.rs/?portfolio=45unblocked-strateske-akcije
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В) Међународни и национални конкурси 
1) професионални конкурси: 
2) студентски конкурси: 

 
Г) Урбанистичко - архитектонски пројекти и реализације 
Просторни планови: 

▪ Просторни план општине Тител (фаза Нацрта). Наручилац: Општина Тител. Обрађивачи: 
Урбополис, д.о.о., Београд (привредно друштво за просторно планирање) и Архиплан, д.о.о. 
Аранђеловац. 

Урбанистички планови: 
а -Планови генералне регулације: 

▪ План генералне регулације за насељена места Бојник и Драговац. Наручилац: Општина 
Бојник. Обрађивачи: Архитектонски факултет Универзитета у Београду и Истраживачко 
пословни центар (IPC). Одлука о усвајању Плана: ''Службени гласник града Лесковца'', број 
49/2016, од 1.12.2016. године. 

▪ Измене и допуне Плана генералне регулације ''Уб 2025''. Наричилац: ЈП ''Дирекција за 
уређење и изградњу'' Уб. Обрађивач: Урбополис, д.о.о., Београд (привредно друштво за 
просторно планирање). Одлука о усвајању Плана: ''Службени гласник општине Уб'', број 
5/2017, од 17.03.2017. године. 

▪ План генералне регулације ''Роге'' (прослеђен СО на усвајање). Наручилац: Општина 
Пожега. Обрађивач: Урбополис, д.о.о., Београд (привредно друштво за просторно 
планирање). 

▪ План генералне регулације насеља Тител (фаза Нацрта). Наручилац: Општина Тител. 
Обрађивачи: Архиплан, д.о.о. Аранђеловац и Урбополис, д.о.о., Београд (привредно 
друштво за просторно планирање). 

▪ Измене и допуне Плана генералне регулације за седиште јединице локалне самоуправе 
Нова Варош (фаза рани јавни увид). Наручилац: Општина Нова Варош. Обрађивач: 
Урбополис, д.о.о., Београд (привредно друштво за просторно планирање). 

▪ Измене и допуне Плана генералне регулације Власотинца (фаза рани јавни увид). 
Наручилац: Општина Власотинце. Обрађивач: Урбополис, д.о.о., Београд (привредно 
друштво за просторно планирање). 

б-Планови детаљне регулације 

▪ План детаљне регулације за део радне зоне урбанистичке целине- V, Власотинце запад – 
Слатина, са десне стране државног пута ДПI Б реда 39 (М-9), Власотинце-Лесковац. 
Наручилац: Општина Власотинце. Обрађивач: Урбополис, д.о.о., Београд (привредно 
друштво за просторно планирање). Одлука о усвајању Плана: ''Службени гласник града 
Лесковца'', број 52/2016, од 22.12.2016. године. 

▪ План детаљне регулације археолошког локалитета ''тврђава Купиник''. Наручилац: Општина 
Пећинци. Обрађивач: Урбополис, д.о.о., Београд (привредно друштво за просторно 
планирање). Одлука о усвајању Плана: ''Службени лист општина Срема'', број 42/2016, од 
29.12.2016. године. 

▪ План детаљне регулације за зону изворишта и комерцијално пословне објекте и 
производне комплексе уз Гњилански пут, сектор 6 (ПДР1) у Бујановцу (фаза Нацрта). 
Наручилац: Општина Бујановац. Обрађивач: Урбополис, д.о.о., Београд (привредно 
друштво за просторно планирање). 

▪ Плана детаљне регулације за комерцијално-пословне и производне зоне уз путне правце из 
Ниша и уз пут према Бујановачкој Бањи (ПДР 4, ПДР5, ПДР6 и ПДР7) у Бујановцу (фаза 
Нацрта). Обрађивач: Урбополис, д.о.о., Београд (привредно друштво за просторно 
планирање). 
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▪ План детаљне регулације I за блок 1.2. (Сјеница центар) (фаза Нацрта). Наручилац: 
Општина Сјеница. Обрађивач: Урбополис, д.о.о., Београд (привредно друштво за просторно 
планирање). 

▪ План детаљне регулације радне зоне ''Шуманка'' у Лебану (фаза Нацрта). Наручилац: 
Општина Лебане. Обрађивач: Урбополис, д.о.о., Београд (привредно друштво за просторно 
планирање). 

▪ План детаљне регулације зоне становања високе густине А1 ''Јаруге'' у Лебану (фаза 
Нацрта). Наручилац: Општина Лебане. Обрађивач: Урбополис, д.о.о., Београд (привредно 
друштво за просторно планирање). 

▪ План детаљне регулације зоне становања средње густине Б3 ''Кривача'' у Лебану (фаза 
Нацрта). Наручилац: Општина Лебане. Обрађивач: Урбополис, д.о.о., Београд (привредно 
друштво за просторно планирање). 

▪ План детаљне регулације локалитета ''Споменик'' уз Специјални резерват природе 
''Обедска бања'' у ко Ашања (фаза Нацрта). Наручилац: Општина Пећинци. Обрађивач: 
Урбополис, д.о.о., Београд (привредно друштво за просторно планирање). 

▪ Измена и допуна Планова детаљне регулације ''Расадник 2 и Расадник 3'' у Куршумлији 
(фаза рани јавни увид). Наручилац: ЈП Дирекција за изградњу, урбанизам, планирање, 
пројектовање и стамбене послове општине Куршумлија. Носилац израде: Општина 
Куршумлија. Обрађивач: Урбополис, д.о.о., Београд (привредно друштво за просторно 
планирање). 

▪ План детаљне регулације за специфично/заштићено подручје природног и културног добра 
„Градиште“ у Вишевцу (фаза рани јавни увид). Наручилац: Општина Рача. Обрађивач: 
Урбополис, д.о.о., Београд (привредно друштво за просторно планирање). 

▪ План детаљне регулације комерцијалне зоне „Рача поље“ у Рачи (фаза рани јавни увид). 
Наручилац: Општина Рача. Обрађивач: Урбополис, д.о.о., Београд (привредно друштво за 
просторно планирање). 

▪ План детаљне регулације дела радне зоне „Запад“ у Рачи (фаза рани јавни увид). 
Наручилац: Општина Рача. Обрађивач: Урбополис, д.о.о., Београд (привредно друштво за 
просторно планирање). 

▪ План детаљне регулације „Спортско – школског комплекса“ у Рачи (фаза рани јавни увид). 
Наручилац: Општина Рача. Обрађивач: Урбополис, д.о.о., Београд (привредно друштво за 
просторно планирање). 

▪ План детаљне регулације за приступни пут из улице Његошеве за К.П. бр. 475/1, 475/3, 
475/2 и 475/4 КО Рача (фаза рани јавни увид). Наручилац: Општина Рача. Обрађивач: 
Урбополис, д.о.о., Београд (привредно друштво за просторно планирање). 

Урбанистички пројекти 

▪ Урбанистички пројекат за изградњу комплекса Милан Топлица на катастарској парцели број 
1968 К.О. Туларе, усвојен 2015 – коорднитор пројекта 

▪ Урбанистички пројекат за изградњу базне радио станице мобилне телефоније на 
катастарској парцели број 1252 К.О. Сићево на локацији "Островица" у Нишу, усвојен 2015 

▪ Урбанистички пројекат са урбанистичко-архитектонским решењем за изградњу стамбене 
зграде са три или више станова на кп.бр. 4146 КО Крагујевац 3. Инвеститор: ''КМБ'' доо, 
Крагујевац. Израда: Урбополис, д.о.о., Београд (привредно друштво за просторно 
планирање). Потврда о усвајању: Потврда одељења за просторно планирање, заштиту 
животне средине,  и легализацију, Градске управе за просторно планирање, урбанизам, 
изградњу и заштиту животне средине, Града Крагујевца,  број XVIII 350-189/16 од 
09.12.2016.године 

Пројекти парцелације и препарцелације 

▪ Пројекат парцелације и препарцелације ради уређења дела улице Петра Враголића 
пројектоване дуж катастарских парцела број 243,270 и 272/2 све КО Љубовија и 
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катастарских парцела број 1223/2, 1223/1,1218 и 1219 све КО Лоњин. Израда: Урбополис, 
д.о.о., Београд (привредно друштво за просторно планирање). Јул, 2016 

▪ Пројекат парцелације за катастарску парцелу број 1969/1 КО Велико Градиште. Израда: 
Урбополис, д.о.о., Београд (привредно друштво за просторно планирање).Септембар, 2015 

▪ Пројекат препарцелације за катастарске парцеле број 2552/1, 2602 и 2456/1 све КО Велико 
Градиште. Израда: Урбополис, д.о.о., Београд (привредно друштво за просторно 
планирање). Август, 2015. 

▪ Пројекат препарцелације за катастарске парцеле број 4523/76 и 4523/92, обе К.О. Чајетина, 
Израда: Урбополис, д.о.о., Београд (привредно друштво за просторно планирање). Jануар, 
2015  

Студије и елаборати 

▪ Елаборат предвиђених радова уређења зелених површина кеја реке Топлице на деловима 
катастарских парцела бр. 5688, 5748, 4282/1, 4290, 4291 КО Прокупље – град. Носилац 
израде: Удружење ''Пријатељи деце'' и Општина Прокупље у оквиру пројекта ''Еко печати''. 
Сагласност ЈПВ ''Србијаводе'' Београд, ВПЦ ''Морава'' Ниш за извођење радова на основу 
Елабората (број 2-07-1790/2 од 29.03.2017. 

Пројекти 

▪ Пројекат за извођење за пословни простор објекта на катастарској парцели бр. 2284/2 број 
посебног дела 9 (површине 1266м2), бр. листа непокретности 3848 КО Нови Београд, на 
адреси Булевар Зорана Ђинђића 44, Нови Београд, чији је закупац Факултет за економију, 
финансије и администрацију „ФЕФА“. Израда: Урбополис, д.о.о., Београд (привредно 
друштво за просторно планирање). Април, 2016; Решење Министарства унутрашњих 
послова РС, Сектор за ванредне ситуације, Управа за ванредне ситуације у Београду, под 
09/8 број 217.3-160/16 од 21.04.2016. 

▪ Главни пројекат средстава за оглашавање – Рекламни пано, наручилац: Милица Игњатовић, 
Израда: Урбополис, д.о.о., Београд (привредно друштво за просторно планирање), 2015  

Сценографија 

▪ 2014 – 41. КСТ – ов маскембал; тема: КСТ у земљи чуда (члан ауторског тима) 

▪ 2013 – Јубиларни 40. КСТ – ов маскембал; тема: Лас Вегас (Las Vegas) (члан ауторског 
тима) 

Иницијативе и организација догађаја 
2017 – Аутор урбанистичког решења и један од иницијатора акције „Хоћемо кеј на Топлици“.  

доступно на : http://prokupljenadlanu.rs/mladi-su-zakon/primer-ostalima-2363.htm 
2017 - Balkan Architectural Biennale – пројекат у току 
2016 – Изложба цртежа и скица у архитектури „Докле смо то стигли“ – члан организационог 

тима 
2016 -  Трибина „Face the smart cities” у оквиру Сајма технике, организатор и иницијатор, 

доступно на: http://www.studentskizivot.com/digitalni-svet/face-the-smart-cities/ 
2015 - Balkan Architectural Biennale – члан организационог тима 
2015 - Предавач на Семинару дизајна и брендирања -  „Best Design Week 2016 – Dizajn je 

svuda“, акредитован од стране Архитектонског факултета, доступно на:  
http://best.rs/bdw/predavaci/ 
2014 – „Beogradski dani inženjera - EBEC Beograd“ – supervizor projekta 
више о пројекту на сајту : http://ebec.best.rs/ebec-beograd/ 
2014 – „Best Design Week 2014 – Dizajn je svuda“.- Семинар дизајна и брендирања – супервизор 

пројекта, / више о пројекту на сајту :  http://best.rs/bdw/ 
2014 – „Job Fair 14 – Kreiraj svoju budućnost!“ – пројекат националног карактера, супервизор 

пројекта/ више о пројекту на сајту :  http://www.jobfair.rs/student/ 
2014 - Међународни академски семинар из области технолошког развоја “Oil me up, Oil me 

down, Oil me all the way around!”,– супервизор пројекта/ 
више о пројекту на сајту : https://www.best.eu.org/event/details.jsp?activity=ibs50qs 
2014 - Културна размена студената технике Европе, Београд – Краков – Ваљадолид,   – 

супервизор пројекта 

http://prokupljenadlanu.rs/mladi-su-zakon/primer-ostalima-2363.htm
http://www.studentskizivot.com/digitalni-svet/face-the-smart-cities/
http://best.rs/bdw/predavaci/
http://ebec.best.rs/ebec-beograd/
http://best.rs/bdw/
http://www.jobfair.rs/student/
https://www.best.eu.org/event/details.jsp?activity=ibs50qs
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2014 – „Marketing Sit“- Састанак маркетинг тима студената технике Европе - супервизор 
пројекта 

2013 – „Job Fair 13 – Kreiraj svoju budućnost!“ – пројекат националног карактера, организациони 
одбор 

 
 

5.  МИЛУТИН МИЉУШ маст. инж.арх.  

Основни биографски подаци 
Датум рођења: 7.05.1986 

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА, ДИПЛОМЕ И ЗВАЊА 
А) Образовање 

▪ Докторске академске студије /Архитектонски факултет 

Kандидат на архитектури и урбанизму, тренутни просек: 9.67, 9 положених испита, рок одбране 
30.9.2018. године. Тема дисертације Јавна делиберација у планирању пренамене војних браунфилд 
локација –  у поступку израде. Комисија: ментор: Проф. Марија Маруна; чланови комисије: Ана 
Перић, Александра Ђукић, Милош Гашић и Петар Бојанић  

▪ Mастер академске студије /Архитектонски факултет 

Тема: Culture club – аудио-визуелна платформа; Теза: Естетски и утилитарни потенцијал кубичне 
форме индустријских објеката (могућност адаптације старог комплекса Београдске индустрије пива 
за догађаје културе) 

Ментор: Проф. Владимир Лојаница 

Просек оцена: 9.84 

▪ Основне академске студије /Архитектонски факултет 

Теза: Студио дизајн 4 – Синтеза, Адаптација урбаног блока – Цветни трг 

Ментор: Проф. Александру Вуја 

Просек оцена: 9.60, студент са највишом просечном оценом у генерацији  

§ Просечна оцена током студирања – 9,72. 

Просечна оцена на предметима из области урбанизма: укупна оцена 9,34 = 9,0 (ОАСА) + 9,67 
(МАСА)  

* број предмета са Департмана за урбанизам које је кандидат похађао на ОАСА - 9, МАСА – 3. 
 

Б) Професионално/истраживачко искуство 
▪ окт 2015-сеп 2016: Group for Wooden Industries & AG Pavstone, Доха, Катар. Позиција: сајт 

менаџер, пројектант за дизајн камен 
▪ апр 2014-јан 2015: OOO Velesstroy, Нерјунгри, Москва, Кримск, Русија      

Позиција: финансиски менаџмент 
▪ авг 2012-мај 2013: Connectivity doo (сада: KDA - Ksenija Đorđević Architect), Београд, Србија        

Позиција: пројектан ентеријера, супервизор у извођењу 
▪ апр 2011-авг 2012: AG Pavstone/Pavstone doo, Беринген, Швајцарска, Аранђеловац, Србија        

Позиција: пројектан ентеријера, супервизор у извођењу 
▪ сеп 2009-апр 2011: Konsalting doo, Стара Пазова, Србија            

Позиција: архитекта, урбанистички планер 
▪ 2015-данас : Универзитет у Београду, Архитектонски факултет – докторска теза/ 

Истраживачки пројекат: “Јавна делиберација у планирању пренамене војних браунфилд 
локација” , Ментор: Марија Маруна 

▪ јан-феб 2014: Универзитет у Београду, Архитектонски факултет     
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Истраживачки пројекат: “Симулирање јавног делиберативног процеса базиране на 
делиберативној анкети Листа, Лашкина, Фишкина и МекЛина (List, Lushkin, Fishkin, McLean)”, 
Ментор: Александра Ђукић 

▪ 2011-2014: Министарство Образовања, Науке и Технолошког Развоја, Универзитет у Београду, 
Архитектонски факултет.    
Истраживачки пројекат: “Истраживање и систематизација стамбеног сектора у Србији у 
контексту глобализације и Европских Интеграција у циљу унапређења квалитета и стандарда 
живљења”, Ментор: Владимир Лојаница, Верица Међо 

▪ 2011 EXPEDITIO, Co-PLAN, U-Polis, Coalition for Sustainable Developmenт       
▪ Истраживачки пројекат: “Revival of City Squares in Balkan Cities”, Kotor City Squares, Ментор: 

EXPEDITIO тим, Ружица Божовић Стаменовић 
 

В) Рад у настави и педагошко искуство 
▪ Демонстратор на основним студијама, Универзитет у Београду, Архитектонски факултет    (јан-

мај 2013), Модул: Архитектонске конструкције, Физика и Инсталације; Предмет: Инсталације у 
Архитектури, Професор: Лидија Ђокић 

▪ Гостујући предавач на Al Baath University, Факултету Архитектуре (јун-сеп 2009) 
▪ Гостујући предавач на основним студијама, Унив. у Београду, Архитектонски факултет  феб 

2007, Предмет: Историја модерне архитектуре и урбанизма, Професор: Љиљана Благојевић 
 

Г) Професионално усавршавање – учешће на семинарима/радионицама/конференцијама 
- 

 
Д) Вештине и познавање компјутерских програма 

▪ Компјутеске вештине: AutoCAD, Rhino 2D, 3D + V Ray, Adobe Master Collection, Microsoft Office, 
3dsMax и Revit (основе), Isover energy tools 

▪ Друга интересовања: Фотографија, Графика, Спорт – бициклизам, кросфит, фолклор, 
друштвене игре  

▪ Сајтови: Archilover, Linkedin 
 

Ђ) Познавање светских језика:  

▪ Енглески. Похађао часове у основној и средњој школи, приватни часови, напредан ниво    
▪ Руски. Похађао курс током рада у Русији, виши-средњи ниво              
▪ Норвешки, букмал. Интензивни курс, приватни часови. нижи-средњи ниво          
▪ Шпански. Интензивни курс, приватни часови. нижи-средњи ниво                     
▪ Италијански. Италијански културни институт у Београду, Србија. Certificate of attendance A1.2. 
▪ Немачки. Похађао часове у средњој школи, основни ниво 

 

Е) Остало 
Признања и награде  

· 2010-2014: Стипендија за студенте докторских студија Министарства Науке уз ангажовање 
на научно-истраживачком пројекту министарства                  

· 2009-2010:Награда Фонда за Младе таленте Републике Србије             

· 2008: Награда фонда ”Иванка Терзин” за најбољег студента у области урбанизма и 
архитектуре              

· 2007-2009: Стипендија Фонда за Развој научно – уметничког подмладка Србије           
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· 2005-2013: Награда Фонда за студенте за надпросечном интелигенцијом општине Стара 
Пазова          

· 2005-2007: Студентска стипендија Министарства Образовања и Спорта, Србија  

· 2009-2010: Прва награда на националном и трећа на интернационалном такмичењу, 
ISOVER Multi-comfort house, Пројекат обнове напуштеног магацина у Паризу, 
Србија/Аустрија (тимски рад)         

· 2006Члан Темпус пројекта у Берлину, награда за три најбоља студента у Студију  
       

Стипендије - 
 

НАУЧНИ И СТРУЧНИ РАДОВИ РЕЛЕВАНТНИ ЗА ОБЛАСТ УРБАНИЗМА 
А) Међународне и националне конференције и објављени радови 

▪ Perić, A., Miljuš, M. (2017) The evolution of planning and decision-making in Serbia: towards 
deliberative approach? Spatium, No., pp. – прихваћен за објаву, чека се финална потврда. 

▪ Miljuš, M. (2014) Estimating the potential for brownfield revitalization: The former wire factory ‘Gliša 
Josipović’, Belgrade. In Đukić, A., Simonović, D., Vujičić, T. (eds.) Toward a methodological 
framework for Brownfield Database Development – Browninfo. Banja Luka: University of Banja Luka, 
Faculty of Architecture, Civil Engineering and Geodesy, pp. 333–350. 

▪ Miljuš, M. (2014) The importance of the economic aspect impact on other aspects of a site in the 
process of brownfield revitalization capability testing. In Đukić, A., Stanković, M., Milojević, B., 
Novaković, N. (eds.) Proceeding of international academic conference Browninfo. Banja Luka: 
University of Banja Luka, Faculty of Architecture, Civil Engineering and Geodesy, pp. 97–108. 

▪ Miljuš, М., Vujošević, М. (2013) Relation towards brownfield sites in the urban planning strategies. In 
Vujošević, M., Milijić, S. (eds.) 2nd International scientific conference, Regional development, spatial 
planning and strategic governance RESPAG. Belgrade: Institute of Architecture and Urban & Spatial 
Planning of Serbia (IAUS), pp. 150–159. 

▪ Miljuš, М., Vujošević, М. (2013) Devastirane lokacije industrijskog nasleđa: analiza faktora koji utiču 
na proces revitalizacije. U: Dimitrijević Marković, S. (ur.) III konferencija: Industrijsko nasleđe / 
Problemi i mogućnosti integrativne zaštite, prezentacije i revitalizacije. Beograd: Zavod za zaštitu 
spomenika kulture grada Beograda, pp. 201–212.  

▪ Miljuš, M. (2012) Treatment of stone facade through examples of architectural heritage buildings of 
the Kotor’s old town. In Grdić, Z., Topličić-Đuričić, G. IV International Symposium PhIDAC. Niš: 
University of Niš, Faculty of civil engineering and architecture, pp. 403–409. 

▪ Krstić-Furundžić, А., Stanković, B., Miljuš, М., Spasojević, S. (2015) Environmental aspect of 
renovation of an industrial complex into a residential block. In. Folić, R., (Ed.) Proceeding: Deveto 
naučno-stručno savetovanje ‘Ocena stanja, održavanje i sanacija građevinskih objekata i naselja’ [9th 
Science-expert advice ‘Conditions estimating, maintenance and repair of buildings and settlements’]. 
Union of civil engineers in Serbia, Belgrade, pp. 1–10. 

▪ Stanković, B., Miljuš, М., Spasojević, S., Krstić-Furundžić, А. (2013) Environmental impact of an 
industrial estate refurbishment into a housing complex. In Koroneos C., Rovas D., Dompros A. (eds.) 
3rd International Exergy, Life Cycle Assessment, and Sustainability Workshop & Symposium 
ELCAS3. Nisyros island: European Cooperation in Science and Technology (COST), TUD Action TU 
1104: Smart Energy Regions - SmartER, pp. 117–127. 

▪ Stanković, B., Miljuš, M., Spasojević, S., Krstić-Furundžić, A. (2013) Refurbishment of an industrial 
estate into housing complex in Belgrade: economic and environmental aspects. In Hájek P., Tywoniak 
J., Lupíšek A., Růžička J., Sojková K. (eds.) Proceedings of the Central Europe towards Sustainable 
Building Conference CESB13. Prague: Grada Publishing for Faculty of Civil Engineering, Czech 
Technical University in Prague, pp. 175–179. 
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▪ Vujošević, M., Miljuš, M. (2012) Upravljanje naučno istraživačkim projektima u oblasti  arhitekture, 
urbanizma i građevinarstva. In Ćosić, G., Radojević, M., Pejanović, M. Instalacije & Arhitektura. 
Beograd: Arhitektonski fakultet, Univerzitet u Beogradu, pp. 143– 150.  
 

Б) Међународне и националне изложбе 
1) професионалне изложбе: 

· 2009-2013: Учешће у изложби са неколико студентских и професионалних радова на 
Салону Архитектуре у Београду, Србија        

·  2009: Учесник изложбе БеоГрац, организован од стране Института при Техничком Униве. у 
Грацу           

· 2007: Студент учесник српског тима на Прашком квадријеналу 2007 (колаж студентских 
радова) 

2) студентске изложбе - 
 

В) Међународни и национални конкурси 
1) професионални конкурси - 
2)студентски конкурси:  

· 2009-2010: Прва награда на националном и трећа на интернационалном такмичењу, 
ISOVER Multi-comfort house, Пројекат обнове напуштеног магацина у Паризу, 
Србија/Аустрија (тимски рад)  

 

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

· Члан Инжењерске Коморе Србијe од 2014, лиценце бр. 300M98814 и 400J19215  

· Активан члан Mensе, удружење особа са надпросечном интелигенцијом 

 

2.0. МИШЉЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА 
  У САРАДНИЧКО ЗВАЊЕ 
 

2.1. Александар Грујичић 

Александар Грујичић је кандидат који је своја интересовања успешно развијао на два мастер 
програма (Aрхитектура и Интегрални урбанизам), при чему је био усмерен и на практични и на 
истраживачки ниво. Захваљујући широком спектру професионалних знања и вештина која је стекао 
на Архитектонском факултету у Београду, његов досадашњи педагошки ангажман на предметима 
Департмана за урбанизам је високо оцењен. 

Кандидат је завршио све нивое студија у предвиђеном року (просечна оцена 9.24) - Основне 
студије архитектуре 2009. године (оцена 8.62), затим Мастер академске студије (усмерење 
Архитектура)  2011. године (9.38), а 2014. године завршава Мастер академске студије на програму 
Интегрални урбанизам (уписане 2012, просечна оцена 9.73). Током студија је похађао 41 предмет 
Департмана за урбанизам и остварио просечну оцену 9.26 из ове уже области. Докторске студије 
Архитектонског факултета Универзитета у Београду уписао је 2016. године и након одслушане прве 
године има положен један испит (просек 9). 

Од 2016. године учествовао је као сарадник у настави на више предмета Департмана за Урбанизам 
и то на нивоу основних студија (4), као и на предметима мастер програма Интегрални урбанизам 
(2).  

Током студирања кандидат је учествовао на међународним и националним радионицама и 
тренинзима (3), као и студентским (2) и професионалним изложбама националног (1) и 
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међународног (2) карактера. Његови радови (као део четворочланог тима) су награђени на 
домаћем (2) и међународном нивоу (2), при чему се издваја учешће на интернационалном конкурсу 
"Urban revitalization of mass housing" организованог од стране UN-Habitat-a и IUA (друга национална 
и друга регионална награда). 

У оквиру мастер програма Интегрални урбанизам кандидат је био укључен у два истраживачка 
пројекта ("Унапређење управљања земљиштем на нивоу локалних самоуправа у Србији", везано за 
стратегију интегралног развоја централне зоне Крагујевца, и "Пилот пројекат локалног развоја 
Ресава-Млава"). Кандидат поседује професионално искуство везано за све просторне нивое – од 
архитектонско-урбанистичких пројеката до пројеката ентеријера и графичког дизајна, а током 2014. 
био је и члан експертског тима за прикупљање и анализу планске документације градова и општина 
на територији Србије, за Сталну конференцију градова и општина (СКГО). 

Научни рад кандидата је усмерен на област урбанизма и интензивира се током похађања 
докторских студија. До сада обухвата радове излагане или прихваћене за излагање на 
међународним конференцијама (4), од којих је један објављен у тематском зборнику међународног 
значаја. Тежиште кандидатових истраживања је везано за тему урбаних трансформација 
проузрокованих употребом нових технологија и савременим трендовима мобилности.  

Кандидат користи четири језика, од тога енглески на напредном нивоу (поседује званични 
сертификат).  
Увидом у приложени материјал, као и на основу усменог разговора, мишљење Комисије је да 
кандидат поседује изузетни потенцијал за научни, стручни и педагошки рад, посебно имајући у виду 
његов профил који је дефинисан током похађања два мастер програма Архитектонског факултета у 
Београду. Захваљујући знањима која је стекао током студирања (посебно из области урбанизма) и 
професионалног рада, као и свестраним интересовањима, кандидат у потпуности одговара 
захтевима наставе на Департману за урбанизам, у свим програмима и свим нивоима студија. 

  

2.2. Јована Бугарски 
Јована Бугарски је кандидаткиња која је претежно оријентисана ка области урбанизма, што је 
изражено у свим доменима њеног професионалног деловања (научни, стручни и педагошки рад).  
Завршила је студије са просеком 9.81 - Основне академске студије архитектуре 2012. у 
предвиђеном трајању од 3 године са просечном оценом 9,72 и Мастер академске студије 
(усмерење Архитектура) 2014., у предвиђеном трајању од 2 године са просечном оценом 9,91. 
Током студија је похађала укупно 14 предмета Департмана за урбанизам и остварила просечну 
оцену 9.7 из ове уже области. Докторске студије Архитектонског факултета Универзитета у 
Београду уписала је 2015. године и након одслушане друге године остварила је просек 9 (пет 
положених испита). У току студија била је добитник награде за студента генерације на 
Архитектонском факултету 2013. године, а за свој успех у студирању добила је још две награде и 
једну стипендију. 
Кандидаткиња је, од  2011. године до данас, као студент демонстратор, а потом и као сарадник у 
настави, учествовала у настави Департмана за урбанизам на 9 различитих предмета на основним 
(5) и мастер студијама (4) Архитектонског факултета у Београду. 

У току студија, као и после дипломирања, учествовала је на 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 је започела кроз праксу у ЈП за изградњу Обреновац, затим праксу на Регионалном 
институту за архитектуру и урбанизам Универзитета у Сан Хуану у Аргентини, као и у 
архитектонском студију PLAT.FORM.A. При томе се кандидаткиња остварује као пројектант 
сарадник на изради идејних (2) и главних архитектонских пројеката (1) и пројекта парка (1). 
Резултате истраживања је излагала на 2 конференције и публиковала у 2 поглавља у 
монографијама. 

Користи четири страна језика (почетни-средњи ниво). 

Увидом у приложени материјал, као и на основу усменог разговора, мишљење Комисије је да 
кандидаткиња остварује разноврсне и квалитетне резултате у свим областима деловања – и као 
студент, и на почетку професионалне каријере. Такође показује и јасну усмереност на област 
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урбанизма у току школовања, у раду у настави и у ваннаставним активностима, посебно након 
почетка докторских студија. Кандидаткиња поседује велики потенцијал за академску каријеру и 
изражава отвореност за стицање нових знања и искустава.  

 

2.3. Бранислав Антонић  
 

Бранислав Антонић је кандидат који поседује велико планерско и истраживачко искуство, 
вишегодишње ангажовање у настави, као и бројне резултате у области урбанизма. Завршио је 
студије међу првима у својој генерацији 2008. године, са укупном просечном оценом 9,28 и 
фокусом на групу предмета 'Урбанистичко и просторно планирање'. Укупно је током студија 
похађао 13 предмета са Департмана за урбанизам (укључујући дипломски рад) и остварио 
просечну оцену 9,9 из уже научне области Урбанизам. Докторске студије Архитектонског факултета 
Универзитета у Београду уписао је школске 2010/2011 (досадашњи просек 9.57) и одобрена му је 
израда докторске дисертације на Већу Универзитета у Београду, са роком завршетка до 30.9. 2018. 
Стручну праксу кандидат је обавио у иностранству - архитектонски биро „ARE“ у Варшави, у 
Пољској.  

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  школске 2007/08. године, а потом и као сарадник у настави од 2008. године. 3 
студентска рада урађена на настави где је он био део менторског тима су добила награде на 
међународним стручним изложбама.  Учествовао је на међународним радионицама (3). Такође је 
као тутор-асистент учествовао у реализацији OIKONET међународне радионице „Renewing / 
Revitalizing: Creating Liveable Cities“, а као технички секретар учествовао је у организацији једне 
међународне студентске радионице у оквиру COST пројекта.  

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 5 међународних стручних 
изложби, од чега су 7 радова (просторни план, урбанистичка студија, 3 урбанистичка плана, 
урбанистички пројекат и једно истраживање у области урбанизма) добили награде и признања. 
Поседује лиценце за урбанизам и просторно планирање. 

Научни рад кандидата обухвата велики број радова излаганих на домаћим и међународним 
конференцијама и публикованих у различитим категоријама (52), између осталог и два рада у 
часописима са Sci листе. У свом раду се последњих година посебно фокусира на област 
урбанистичког планирања малих и средњих градова и урбанистичку димензију становања. Као 
истраживач-приправник, а потом и као истраживач-сарадник, кандидат учествује на научно-
истраживачком пројекту „Истраживање и систематизација стамбене изградње у Србији у контексту 
глобализације и европских интеграција, у циљу унапређења квалитета и стандарда становања“ (од 
2012. године надаље). Кандидат учествује и као истраживач и менаџер за комуникацију на 
међународном пројекту INTERREG DANUrB (од 2017. године надаље), а прошао је и обуке за 
пријаву и вођење за научне пројекте ЕУ фондова. 

Кандидат користи два страна језика, од којих енглески на вишем нивоу. 

Увидом у приложени материјал, као и на основу усменог разговора, Комисија констатује 
усредсређеност и посвећеност кандидата на област урбанизма. Кандидат поседује дугогодишње 
искуство у раду у настави и организацији стручних активности, као и велики број научних и 
стручних референци у домену урбанистичког планирања и пројектовања, због чега у потпуности 
одговара захтевима извођења наставе на Департману за урбанизам, као и актуелним 
истраживањима и осталим академским активностима које се одвијају на Факултету. 

 

2.4. Милена Ивановић   
Милена Ивановић је кандидаткиња која поседује планерско и истраживачко искуство, као и 
ангажовање у настави. Током студија је остварила просечну оцену 8.57 - завршила је 2012. године 
Основне академске студије архитектуре (након преласка са Факултета техничких наука у Косовској 
Митровици 2010. године) са просечном оценом 7.77 и Мастер академске студије (усмерење 
Урбанизам) у предвиђеном року од 2 године са просечном оценом 9.37. Током студија похађала је 
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укупно 30 предмета Департмана за урбанизам и остварила просечну оцену 8.85 из ове области. 
Докторске студије Архитектонског факултета Универзитета у Београду уписала је 2015. године, 
тренутно је одслушала другу годину и положила пет испита (просек 8.87).  

Током 2014/2015 учествује у настави Департмана за Урбанизам Архитектонског факултета у 
Београду на различитим изборним и обавезним предметима основних (4) и мастер (1) студија, као и 
на 3 радионице. У оквиру усавршавања учествовала је на међународним радионицама (2), 
националним летњим школама (3).  

Кандидаткиња је од 2015. г. до данас запослена у Урбополису. Поседује бројне професионалне 
референце у својству сарадника у радном тиму (29), на изради урбанистичких студија (1), планова 
и пројеката, као и просторних планова (1). Резултати рада били су изложени на 7 изложби (1 
виртуелна). Такође се издвајају и њени индивидуални ангажмани у домену урбаног активизма, 
технолошког развоја, дизајна, животне средине. 

Научни рад кандидаткиње обухвата 13 референци - радове излагане на националним (7) и 
међународним конференцијама (5, од тога један постер), публиковане у различитим категоријама. 
У свом раду се посебно фокусира на област урбанизма. Користи три страна језика (енглески на 
напредном нивоу). 

Увидом у приложени материјал, као и на основу усменог разговора, Комисија констатује да 
кандидаткиња има широки спектар интересовања, да поседује искуство у пракси и у раду у настави, 
као и да има научне и стручне референци у домену урбанизма. 

 
2.5. Милутин Миљуш  

Милутин Миљуш је кандидат интердисциплинарне оријентације са израженом жељом да знања из 
различитих  области повезује и  примењује у урбанизму. Током студирања (просек 9.72) завршио је 
Мастер академске студије архитектуре у предвиђеном трајању од 2 године са просечном оценом 
9.84 и Основне академске студије архитектуре у предвиђеном трајању од 3 године са просечном 
оценом 9.60. Током студија похађао је укупно 12 предмета са Департмана за урбанизам и остварио 
просечну оцену 9.34 из ове области. Докторске студије Архитектонског факултета Универзитета у 
Београду уписао је школске 2010/2011 (досадашњи просек 9.67) и одобрена му је израда докторске 
дисертације на Већу Универзитета у Београду, са роком завршетка до 30.9. 2018. Као одличан 
студент добитник је бројних стипендија (6) и награда (3). 
У својству студента демостратора учествовао је 2013. године у настави на Архитектонском 
факултету у Београду, на модулу Архитектонске конструкције, Физика и инсталације (предмет 
Инсталације у архитектури). Одржао је и два предавања  на архитектонским факултетма у земљи и 
иностранству. 

Професионално искуство кандидат је стицао у пет фирми у земљи и иностранству, радећи на 
широком спектру послова (пројектовање ентеријера, финансијски менаџмент, пројектант за дизајн 
камена, урбанистичко планирање). Радови кандидата из области архитектуре и урбанизма 
излагани су на изложбама у земљи и иностранству,а у периоду 2009-2013 презентовани на Салону 
Архитектуре у Београду. 

Кандидат је учествовао на пројекту Министарства образивања, науке и технолошког развоја (2011-
2014), спровео је 2 истраживања у оквиру докторских студија (једно везано за тезу), и једно у 
организацији EXPEDITIO тима. Аутор је бројних објављених радова (10) у монографији 
међународног значаја (1), зборницима са међународних научних скупова (8) и часопису (1) . 
Користи шест страних језика, од којих енглески на напредном нивоу. 

Увидом у приложени материјал, као и на основу усменог разговора, Комисија констатује да 
кандидат показује разноврсна интересовања и склоност ка синтезном приступу проблемима 
архитектуре и урбанизма, при чему урбанизам постаје његово доминантно интересовање током 
израде докторске дисертације. Иако има одређено искуство у раду у настави на Архитектонском 
факултету Универзитета у Београду, Комисија констатује да кандидат нема искуство рада у настави 
на програмима из области урбанизма. 
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3. 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). 

 

4. 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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5.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 Александар Грујичић, маст. инж. арх. и маст. инж. 
урбанизма и регионалног развоја, издваја у односу на остале кандидате. 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, Александар Грујичић 
испуњава потребне услове за звање и радно место асистента за ужу научну област Урбанизам, на 
Департману за урбанизам Архитектонског факултета у Београду.  

Имајући у виду укупан рад кандидата Александра Грујичића, ниво постигнутих резултата и 
њихову усклађеност са темама које се обрађују у оквиру уже научне области Урбанизам, 
Комисија закључује да кандидат Александар Грујичић, маст. инж. арх. и маст. инж. урбанизма 
и регионалног развоја, својим радом и постигнутим резултатима задовољава све поменуте 
услове и предлаже Изборном већу Архитектонског факултета у Београду избор Александра 
Грујичића у звање сарадника за ужу научну област Урбанизам, на Департману за урбанизам 
Архитектонског факултета Универзитета у Београду, на одређено време, за временски 
период од 3 (три) године. 
 
У Београду, 25. 8. 2017. године                                                                                  Чланови Комисије: 

 
 

др Александра Ступар, председник 

ванредни професор Универзитета у Београду - Архитектонског факултетa  

___________________ 
 

др Александра Ђукић,  

ванредни професор Универзитета у Београду - Архитектонског факултетa  

___________________ 
 

                др Ксенија Лаловић,  

ванредни професор Универзитета у Београду - Архитектонског факултетa  

___________________ 
 

др Јелена Живковић,  

ванредни професор Универзитета у Београду - Архитектонског факултетa  

___________________ 
 

др Дејан Филиповић, 

редовни професор Универзитета у Београду - Географског факултета 

___________________ 

 

 

 



 

41 

 

6.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 Бранислав Антонић, дипл. инж. арх., издваја у односу на 
остале кандидате. 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, Бранислав Антонић испуњава потребне услове за звање и радно место 
асистента за ужу научну област Урбанизам, на Департману за урбанизам Архитектонског 
факултета у Београду.  

Имајући у виду укупан педагошки и стручни рад кандидата Бранислава Антонића, ниво 
постигнутих резултата и њихову усклађеност са темама које се обрађују у оквиру уже научне 
области Урбанизам, Комисија закључује да кандидат Бранислав Антонић, дипл. инж. арх., 
својим радом и постигнутим резултатима задовољава све поменуте услове и предлаже 
Изборном већу Архитектонског факултета у Београду избор Бранислава Антонића у звање 
сарадника за ужу научну област Урбанизам на Департману за урбанизам Архитектонског 
факултета Универзитета у Београду, на одређено време, за временски период од 3 (три) 
године. 
 
 
У Београду, 25. 8. 2017. године                                                                                  Чланови Комисије: 

 
 

др Александра Ступар, председник 

ванредни професор Универзитета у Београду - Архитектонског факултетa  

___________________ 
 

др Александра Ђукић,  

ванредни професор Универзитета у Београду - Архитектонског факултетa  

___________________ 
 

                др Ксенија Лаловић,  

ванредни професор Универзитета у Београду - Архитектонског факултетa  

___________________ 
 

др Јелена Живковић,  

ванредни професор Универзитета у Београду - Архитектонског факултетa  

___________________ 
 

др Дејан Филиповић, 

редовни професор Универзитета у Београду - Географског факултета 

___________________ 
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	 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

	В) Међународни и национални конкурси
	1) професионални конкурси:
	2) студентски конкурси:

	Г) Урбанистичко - архитектонски пројекти и реализације
	Д) Остало


	4.  Бранислав Антонић дипл.инж.арх.
	Основни биографски подаци
	СТРУЧНА БИОГРАФИЈА, ДИПЛОМЕ И ЗВАЊА
	А) Образовање
	Б) Професионално/истраживачко искуство
	Научноистраживачки пројекти - учешће у звању истраживача сарадника

	В) Рад у настави и педагошко искуство
	Основне студије  – Архитектура:
	Мастер студије – Архитектура:

	Г) Професионално усавршавање – учешће на семинарима/радионицама/конференцијама
	Д) Вештине и познавање компјутерских програма
	Ђ) Познавање светских језика
	Е) Остало
	Признања и награде:
	Награђени студентски радови у својству сарадника у настави
	Професионална удружења
	Стручне лиценце:


	НАУЧНИ И СТРУЧНИ РАДОВИ РЕЛЕВАНТНИ ЗА ОБЛАСТ УРБАНИЗМА
	А) Међународне и националне конференције и објављени радови
	Поглавље у монографији међународног значаја [М14]
	 Djukic, А., Lojanica, V., Antonić, B. (2017). Achieving the Basic Sustainable Qualities in New Housing in Post-socialist Serbia: Regulation vs. Case-studies. in D. Bikas, T. Theodosiou & K. Tsikaloudaki (Eds.) Procedia Environmental Sciences Volume ...
	 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 ...
	Рад у врхунском међународном часопису [М21] - [у штампи]
	 Antonić, B., Đukić, A., (2017). > Phenomenon of the Shrinking Illegal Suburbs in Serbia: Can the Concept of Shrinking Cities be Useful for their Upgrading. Special Issue in Habitat International on Institutional Innovations. Издавач: Elsevier. CiteS...
	Рад у међународном часопису [М23] - Thompson Reuters - Web of Conference
	 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...
	 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 GeoConfere...
	Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлуком [М24] -   [у штампи]
	Б) Међународне и националне изложбе
	2016. 25. међународни салон урбанизма у Сремској Митровици [Члан тима за израду, одн. ауторског тима студије]: План генералне регулације „Роге“, општина Пожега, План детаљне регулације индустријске зоне Власотинце (део), План детаљне регулације археол...
	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 општ...
	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 општинск...
	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 зоне 1.6, КО Пећинци, и зона 10.1 и 10.2, КО Сибач.
	В) Међународни и национални конкурси (
	Г) Планови, урбанистичко - архитектонски пројекти и реализације
	Генерални урбанистички планови:
	Детаљни урбанистички планови:
	Урбанистички пројекти:
	Остала урбанистичка документација:
	Просторни планови:
	Стратешке процене утицаја, Стратегије:
	Архитектонски пројекти:

	Д) Остало
	1) Учешће у организацији догађаја,  манифестација и изложби



	4. МИЛЕНА ИВАНОВИЋ мастер инжењер архитектуре
	Основни биографски подаци
	СТРУЧНА БИОГРАФИЈА, ДИПЛОМЕ И ЗВАЊА
	А) Образовање
	Б) Професионално и истраживачко искуство
	2016 - Интегрална стратегија туристичке валоризације НП Скадарско језеро, аутори: Т. Мрђеновић, С. Радовић-Јеловац, С. Крел – члан радног тима
	2015 – данас, Урбополис д.о.о. – Друштво за привредни развој и просторно планирање
	2014 – 2015, стручна пракса - Истраживачко - пословни центар Архитектонског факултета
	2012, стручна пракса - ЈП Грађевинска дирекција Србије (насеље Степа Степановић)
	В) Рад у настави и педагошко искуство
	Сарадник у извођењу наставе на предметима на основним и мастер студијама:
	2014/2015:
	МАСА: Град будућности, 12040 – изборни предмет 2 – Урбанизам (проф. др Миодраг Ралевић)
	ОАСА: Будућност града, М 17.2 – изборни предмет (проф. др Миодраг Ралевић)
	ОАСА: Урбани маркетинг (проф. др Миодраг Ралевић)
	ОАСА: Студио пројекат 3 – Урбанизам, Сремчица: Град унутар града, Линеарни град – линеарно острво (проф. др Миодраг Ралевић)
	ОАСА:Студио пројекат 4 – Синтеза, Резилистентни град и становање (проф. др Миодраг Ралевић)
	ОАСА: Радионица – RESILIENTHABLAB MONTENEGRO (проф. др Миодраг Ралевић)
	Доступно на: http://www.arh.bg.ac.rs/wp-content/uploads/201415_programi/201415_dokumenti/1415_OASA/201415_19_SP4_KURIKULUMI/201415_19_SP4_MRalevic.pdf?pismo=lat
	ОАСА: Радионица – KST in Wonderland (проф. др Зоран Ђукановић) – иницијатор радионице, доступно на: http://www.publicart-publicspace.org/projects/workshops/kst-in-wonderland
	ОАСА: Радионица – BEST DESIGN WEEK – ADVANCED COURSE  (проф. др Будимир Судимац) – иницијатор радионице, доступно на : http://www.arh.bg.ac.rs/wp-content/uploads/dokumenti_201314/1314_M7.2_KURIKULUMI/1314_M7.2_Budimir_Sudimac.pdf

	Г) Професионално усавршавање – учешће на семинарима/радионицама/конференцијама
	1) у оквиру студијских програма
	2016 - Радионица за студенте докторских студија „Пост-социјалистички развој градова у Србији – улога учешћа јавности и вредновања планова и пројеката“, организатор: Институт за архитектуру и урбанизам Србије, пројекат: „SCOPES: Support to Process of u...
	2015 – Међународна радионица „Паметни и креативни градови за друштво засновано на знању“, организатор: Универзитет у Београду – Архитектонски факултет уз подршку Urban-Think Tank Chair of Architecture and Urban Design, ETH Zurich
	2012 - Студијско путовање у Неготин, обилазак јавних простора и простора под посебним режимом заштите Рајачке и Рогљевске пимнице. Руководилац стручне екскурзије : проф. др Зоран Ђукановић
	2012 - Студијско путовање у Тополу, обилазак јавних простора и винарија. Руководилац стручне екскурзије : проф. др Зоран Ђукановић
	2012 - Студијско путовање у Сурдулицу, обилазак подручја Предела изузетних одлика - Власина. Руководилац стручне екскурзије : доц. др Бисерка Митровић
	2011 - Студијско путовање у Амстердам, Ротердам и Берлин, обилазак јавних простора градова. Руководилац стручне екскурзије : проф. др Урош Радосављевић
	Д) Вештине и познавање компјутерских програма - Microsoft office –  напредни ниво
	- Adobe Photoshop – напредни ниво; Adobe Illustrator - напредни ниво ; Adobe Premiere - напредни ниво
	- Prezi - напредни ниво;  AutoCad – напредни ниво; Sketch up – напредни ниво; Lumion - напредни ниво
	Ђ) Познавање светских језика:
	Енглески језик – напредни нив;  Руски језик – средњи ниво; Италијански језик – почетни ниво
	- Гестивни говор – почетни ниво,  (положен мај 2008, Савез глувих и наглувих Србије и Црне Горе)
	Е) Остало
	Признања и награде
	2016 -  25. Међународни салон урбанизма, категорија 08. – истраживања и студије из области просторног и урбанистичког планирања/ Integralna strategija turističke valorizacije NP Skadarsko jezero (2016), аутори: T. Mrđenović, S. Radović-Jеlovac, S. Kre...

	2014 - 23. Међународни салон урбанизма, / категорија 11. Студентски радови / Концепт остварљиве визије -  Београд на води - локација: Крњача.– I награда, аутори: Ивановић, М., Мурганић, М.
	2013 – Добитник награде за најбоље студенте општине Прокупље
	2013 - Београдски дани инжењера, Београд - III место
	2008 - ”Упознај Европу у Данској / Meet Europe in Denmark ” – Европски покрет, ISAC фонд, Амбасада Данске . Април 2008 - 50 најбољих средњошколаца Србије
	2008 - Републичка награда за најбољу глумицу, Позоришни сусрети у Крагујевцу – I награда
	2007 - Републичка награда на смотри рецитатора у Ваљеву – специјална похвала
	2006 - Републичка награда за најбољу глумицу, Позоришни сусрети у Крагујевцу – I награда
	2006 - Међународно такмичење “Siemens – Join Multimedia”, Мај 2006, специјална похвала
	2006 - Међународно такмичење “Siemens – Join Multimedia”, Септембар 2005, III награда
	Стипендије -


	НАУЧНИ И СТРУЧНИ РАДОВИ РЕЛЕВАНТНИ ЗА ОБЛАСТ УРБАНИЗМА
	А) Међународне и националне конференције и објављени радови
	Б) Међународне и националне изложбе
	1) професионалне изложбе:

	В) Међународни и национални конкурси
	1) професионални конкурси:
	2) студентски конкурси:

	Г) Урбанистичко - архитектонски пројекти и реализације

	Иницијативе и организација догађаја

	5.  Милутин миљуш маст. инж.арх.
	Основни биографски подаци
	СТРУЧНА БИОГРАФИЈА, ДИПЛОМЕ И ЗВАЊА
	А) Образовање

	Kандидат на архитектури и урбанизму, тренутни просек: 9.67, 9 положених испита, рок одбране 30.9.2018. године. Тема дисертације Јавна делиберација у планирању пренамене војних браунфилд локација –  у поступку израде. Комисија: ментор: Проф. Марија Мар...
	Тема: Culture club – аудио-визуелна платформа; Теза: Естетски и утилитарни потенцијал кубичне форме индустријских објеката (могућност адаптације старог комплекса Београдске индустрије пива за догађаје културе)
	Ментор: Проф. Владимир Лојаница
	Просек оцена: 9.84
	Теза: Студио дизајн 4 – Синтеза, Адаптација урбаног блока – Цветни трг
	Ментор: Проф. Александру Вуја
	Просек оцена: 9.60, студент са највишом просечном оценом у генерацији
	Б) Професионално/истраживачко искуство
	В) Рад у настави и педагошко искуство
	Г) Професионално усавршавање – учешће на семинарима/радионицама/конференцијама -
	Д) Вештине и познавање компјутерских програма
	Ђ) Познавање светских језика:
	Е) Остало
	Признања и награде


	 2010-2014: Стипендија за студенте докторских студија Министарства Науке уз ангажовање на научно-истраживачком пројекту министарства
	 2009-2010:Награда Фонда за Младе таленте Републике Србије
	 2008: Награда фонда ”Иванка Терзин” за најбољег студента у области урбанизма и архитектуре
	 2007-2009: Стипендија Фонда за Развој научно – уметничког подмладка Србије
	 2005-2013: Награда Фонда за студенте за надпросечном интелигенцијом општине Стара Пазова
	 2005-2007: Студентска стипендија Министарства Образовања и Спорта, Србија
	 2009-2010: Прва награда на националном и трећа на интернационалном такмичењу, ISOVER Multi-comfort house, Пројекат обнове напуштеног магацина у Паризу, Србија/Аустрија (тимски рад)
	 2006Члан Темпус пројекта у Берлину, награда за три најбоља студента у Студију
	Стипендије -

	НАУЧНИ И СТРУЧНИ РАДОВИ РЕЛЕВАНТНИ ЗА ОБЛАСТ УРБАНИЗМА
	А) Међународне и националне конференције и објављени радови
	Б) Међународне и националне изложбе
	1) професионалне изложбе:


	 2009-2013: Учешће у изложби са неколико студентских и професионалних радова на Салону Архитектуре у Београду, Србија
	  2009: Учесник изложбе БеоГрац, организован од стране Института при Техничком Униве. у Грацу
	 2007: Студент учесник српског тима на Прашком квадријеналу 2007 (колаж студентских радова)
	2) студентске изложбе -
	В) Међународни и национални конкурси
	1) професионални конкурси -
	2)студентски конкурси:
	 2009-2010: Прва награда на националном и трећа на интернационалном такмичењу, ISOVER Multi-comfort house, Пројекат обнове напуштеног магацина у Паризу, Србија/Аустрија (тимски рад)

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

	 Члан Инжењерске Коморе Србијe од 2014, лиценце бр. 300M98814 и 400J19215
	 Активан члан Mensе, удружење особа са надпросечном интелигенцијом

	2.0. МИШЉЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА
	У САРАДНИЧКО ЗВАЊЕ
	2.1. Александар Грујичић
	Александар Грујичић је кандидат који је своја интересовања успешно развијао на два мастер програма (Aрхитектура и Интегрални урбанизам), при чему је био усмерен и на практични и на истраживачки ниво. Захваљујући широком спектру професионалних знања и ...
	Кандидат је завршио све нивое студија у предвиђеном року (просечна оцена 9.24) - Основне студије архитектуре 2009. године (оцена 8.62), затим Мастер академске студије (усмерење Архитектура)  2011. године (9.38), а 2014. године завршава Мастер академск...
	Од 2016. године учествовао је као сарадник у настави на више предмета Департмана за Урбанизам и то на нивоу основних студија (4), као и на предметима мастер програма Интегрални урбанизам (2).
	Током студирања кандидат је учествовао на међународним и националним радионицама и тренинзима (3), као и студентским (2) и професионалним изложбама националног (1) и међународног (2) карактера. Његови радови (као део четворочланог тима) су награђени н...
	У оквиру мастер програма Интегрални урбанизам кандидат је био укључен у два истраживачка пројекта ("Унапређење управљања земљиштем на нивоу локалних самоуправа у Србији", везано за стратегију интегралног развоја централне зоне Крагујевца, и "Пилот про...
	Научни рад кандидата је усмерен на област урбанизма и интензивира се током похађања докторских студија. До сада обухвата радове излагане или прихваћене за излагање на међународним конференцијама (4), од којих је један објављен у тематском зборнику међ...
	Кандидат користи четири језика, од тога енглески на напредном нивоу (поседује званични сертификат).
	2.2. Јована Бугарски
	Јована Бугарски је кандидаткиња која је претежно оријентисана ка области урбанизма, што је изражено у свим доменима њеног професионалног деловања (научни, стручни и педагошки рад).  Завршила је студије са просеком 9.81 - Основне академске студије архи...
	2.3. Бранислав Антонић
	Бранислав Антонић је кандидат који поседује велико планерско и истраживачко искуство, вишегодишње ангажовање у настави, као и бројне резултате у области урбанизма. Завршио је студије међу првима у својој генерацији 2008. године, са укупном просечном о...
	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  школске 2007/08. године, а потом и као сарадник у настави ...
	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 5 м...
	Научни рад кандидата обухвата велики број радова излаганих на домаћим и међународним конференцијама и публикованих у различитим категоријама (52), између осталог и два рада у часописима са Sci листе. У свом раду се последњих година посебно фокусира на...
	Кандидат користи два страна језика, од којих енглески на вишем нивоу.
	Увидом у приложени материјал, као и на основу усменог разговора, Комисија констатује усредсређеност и посвећеност кандидата на област урбанизма. Кандидат поседује дугогодишње искуство у раду у настави и организацији стручних активности, као и велики б...
	2.4. Милена Ивановић
	Милена Ивановић је кандидаткиња која поседује планерско и истраживачко искуство, као и ангажовање у настави. Током студија је остварила просечну оцену 8.57 - завршила је 2012. године Основне академске студије архитектуре (након преласка са Факултета т...
	Током 2014/2015 учествује у настави Департмана за Урбанизам Архитектонског факултета у Београду на различитим изборним и обавезним предметима основних (4) и мастер (1) студија, као и на 3 радионице. У оквиру усавршавања учествовала је на међународним ...
	Кандидаткиња је од 2015. г. до данас запослена у Урбополису. Поседује бројне професионалне референце у својству сарадника у радном тиму (29), на изради урбанистичких студија (1), планова и пројеката, као и просторних планова (1). Резултати рада били с...
	Научни рад кандидаткиње обухвата 13 референци - радове излагане на националним (7) и међународним конференцијама (5, од тога један постер), публиковане у различитим категоријама. У свом раду се посебно фокусира на област урбанизма. Користи три страна ...
	Увидом у приложени материјал, као и на основу усменог разговора, Комисија констатује да кандидаткиња има широки спектар интересовања, да поседује искуство у пракси и у раду у настави, као и да има научне и стручне референци у домену урбанизма.
	2.5. Милутин Миљуш
	Милутин Миљуш је кандидат интердисциплинарне оријентације са израженом жељом да знања из различитих  области повезује и  примењује у урбанизму. Током студирања (просек 9.72) завршио је Мастер академске студије архитектуре у предвиђеном трајању од 2 го...
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