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            Образац 4 В 

В) ГРУПАЦИЈА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА 

 
С А Ж Е Т А К 

РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА  
ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ  

 
I - О КОНКУРСУ 

Назив факултета:   Архитектонски факултет Универзитета у Београду 
Ужа уметничка област:   Урбанизам 
Број кандидата који се бирају:   Један (1) 
Број пријављених кандидата 
који испуњавају услове:    Три (3) 
Имена пријављених кандидата 
који испуњавају услове: 
      др Ива Чукић, дипл. инж. Арх 
      Ивица Николић, дипл.инж.арх 
      Др Сања Симеунчевић Радуловић дипл. инж. арх. 

 
II - О КАНДИДАТИМА 

1) - Основни биографски подаци 
- Име, средње име и презиме:   Ива Ж. Чукић 
- Датум и место рођења:  09.07.1983. године Београд 
- Установа где је запослен: Кооснивач колектива координатор пројеката и 

програма, Микро Арт (неформалан назив: 
Министарство простора), Организација цивилног 
друштва, Београд 

- Звање/радно место: дипл.инж.арх. 
- уметничка област   Урбанизам 
 
2) - Стручна биографија, дипломе и звања 
Основне студије: 
- Назив установе:   Архитектонски факултет Универзитета у Београду 
- Место и година завршетка:  Београд, 2008.г. 
Мастер:   
- Назив установе:    
- Место и година завршетка:   
- Ужа научна, односно уметничка област: 
Магистеријум:   
- Назив установе: 
- Место и година завршетка: 
- Ужа научна, односно уметничка област: 
Докторат:  
- Назив установе: Архитектонски факултет Универзитета у Београду 
- Место и година одбране: Београд, 2016.г. 
- Наслов дисертације: „Улога привремених урбаних пракси у активирању просторних 
ресурса” 
- Ужа научна, односно уметничка област: урбанистичко планирање 
Досадашњи избори у наставна и научна звања:  
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3) Испуњеност услова за избор у звање  доцента 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ: 
 

 
 

  
(заокружити испуњен услов за звање у 
које се бира) 

Оценa / број година радног искуства  
 

1 Приступно предавање из области за 
коју се бира, позитивно оцењено од 
стране високошколске установе.  

3.33 

2 Позитивна оцена педагошког рада у 
студентским анкетама током 
целокупног  претходног изборног 
периода 

/ 

3 Три репрезентативних референци (као 
минимум) у ужој уметничкој области за 
коју се бира, од којих се најмање једна 
од ових референци односи на 
реализовано дело архитектуре 

Број реализација, конкурса, изложби, награда и 
др 
3 

 Реализовано дело архитектуре 1 реализовано делo 
2014. Federetaion for Urban Imagination - Активирање 

јавног простора, Координација: Анке Шилинг. 
Аутори: Stadtpflanzer e.V. (Лајпциг, Немачка)  
ProstoRož (Љубљана, Словенија)  Pneuma Szöv. 
(Будимпешта, Мађарска)  Министарство 
простора – Ива Чукић, Ксенија Радовановић, 
Радомир Лазовић и Добрица Веселиновић 
(Beograd, Srbija). Локација: HuygensPlatz, 
Лајпциг, Немачка. Реализација: септембар 2014.* 
Међународна награда у категорији 
партиципативног урбанизма 

 
 награда и признање за дело 

архитектуре: 
1 награда и признање  

2014. Federetaion for Urban Imagination - Активирање 
јавног простора, Координација: Анке Шилинг. 
Аутори: Stadtpflanzer e.V. (Лајпциг, Немачка)  
ProstoRož (Љубљана, Словенија)  Pneuma Szöv. 
(Будимпешта, Мађарска)  Министарство 
простора – Ива Чукић, Ксенија Радовановић, 
Радомир Лазовић и Добрица Веселиновић 
(Beograd, Srbija). Локација: HuygensPlatz, 
Лајпциг, Немачка. Реализација: септембар 2014. 
* 
Kultur-im-dialog.moe. Међународна награда из 
области партиципативног урбанизма 

 Награду додељују: MitOst e.V. и Schering 
фондација из Немачке 

 
 објављено теоријско и/или уџбеничко 

дело:  
 

1 дело 
2013. Мапа акције. Аутор и уредник: Ива Чукић. 

Издавач: Creative Lab, Београд.  
Награда Ранко Радовић. Публикација „Мапа 
акције“ за критичко-теоријске текстове о 
архитектури, критике, есеје и писану реч уопште. 
Специјална похвала жирија 
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ИЗБОРНИ УСЛОВИ: 
 Заокружити ближе одреднице 

(најмање пo два из свих изборних услова) 
 

1. Стручно-
професионални 
допринос 

1. Члан уређивачког одбора или уредник  научног/ стручног/уметничког 
часописа или зборника радова у земљи или иностранству; 
2.  Члан организационог одбора или учесник научних/стручних 
конференција и скупова или уметничких манифестација 
националног/регионалног/међународног нивоа; 

Кандидат Ива Чукић је била члан организационог одбора 13. пута на 
међународном и националном нивоу.  

3. Аутор/коаутор пројекта, елабората или студије;  
4.  Аутор/коаутор/сарадник у уметничком пројекту у другим 
уметничким областима;  

Кандидат Ива Чукић је уредник у уметничким пројектима у области документарног 
филма и радиа.  

5. Руководилац или учесник у научном или истраживачком пројекту; 
6. Руководилац израде пројекта архитектуре, урбанистичког пројекта или 
плана, главни или одговорни пројектант/урбаниста; 
7.  Иноватор, аутор/коаутор прихваћеног патента, техничког 
унапређења, експертиза, рецензија радова или пројеката. 

Кандидат Ива Чукић је аутор три техничка решења и то 1 на међународном нивоу 
(WeBudget.city) и два на националном нивоу (spacebook.rs  и  planetizacija.rs)  

2. Допринос академској и 
широј заједници 

1. Председник, члан органа управљања, стручних органа и комисија 
факултету или универзитета у земљи или иностранству; 
2. Руковођење или учешће у активностима од значаја за развој и углед 
факултета, односно Универзитета; 
3.  Члан стручних и других радних тела и комисија при органима 
управе (министарства,  градска управа, локална управа и др.) или 
другим организацијама значајним за ширу друштвену заједницу; 

Кандидат Ива Чукић је Члан радне групе „European Commons Assembly“ у оквиру 
израде предлога јавних политика за заједничка урбана добра У организацији 
експертске мреже Commons Network, у сарадњи са представницима Европског 
парламента  

4. Председник или члан органа управљања националне или 
међународне струковне (професионалне) организације; 
5. Учешће у раду (чланство у комисијама, радним телима, одборима и 
др.) институција од јавног значаја, научних институција и институција 
културе, струковних (професионалних) организација, националних или 
међународних; 
6. Руковођење или учешће у ваннаставним активностима студената; 
7.  Учешће у наставним активностима које не носе ЕСПБ бодове 
(радионице, перманентно образовање, курсеви у организацији 
стручних/професионалних удружења и институција или сл.); 

Кандидат Ива Чукић је у својству ментора учествовала у 6 интердисциплинарних 
семинара и радионица за студенте 

8. Домаће или међународне награде и признања за унапређење 
образовања, струке и/или науке. 

3. Сарадња са другим 
високошколским, 
научноистраживачким 
установама, односно 

1.  Учешће у реализацији пројеката, студија и других научних и 
уметничких остварења са другим високошколским и научно-
истраживачким установама, односно установама културе или 
уметности у земљи или иностранству;  
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установама културе или 
уметности у земљи и 
иностранству 

Кандидат Ива Чукић учествује као вођа-истраживач београдског тима у једном 
међународном пројекту који подразумева сарадњу са високошколским 
установама. 

2.  Радно ангажовање у настави или комисијама на другим 
високошколским и научно-истраживачким установама, односно 
установама културе или уметности у у земљи или иностранству;  

Гостујући ментор - Краљевски уметнички институт у Стокхолму (The Royal Institute 
of Arts) . Постмастер курс: Critical Habitats, Руководилац предмета: проректор 
проф. Катарина Нитш (Katarina Nitsch), фебруар 2017. 

3. Учешће у програмима размене наставника и студената; 
4. Учешће у изради и спровођењу заједничких студијских програма; 
5.  Гостовања и предавања по позиву на универзитетима у земљи 
или иностранству. 

Кандидат Ива Чукић  је одржала пет гостујућих предавања по позиву на 
универзитетима у земљи и у иностранству.  

 
 

*Напомена: На крају табеле кратко описати заокружену одредницу 

1) - Основни биографски подаци 
- Име, средње име и презиме:   Ивица Николић 
- Датум и место рођења:  1975. Године, Пирот 
- Установа где је запослен: самостални архитекта 
- Звање/радно место: дипл.инж.арх. 
- уметничка област   Урбанизам 
 
2) - Стручна биографија, дипломе и звања 
Основне студије: 
- Назив установе:   Архитектонски факултет Универзитета у Београду 
- Место и година завршетка:  Београд, 2000.г. 
Мастер:   
- Назив установе:    
- Место и година завршетка:   
- Ужа научна, односно уметничка област: 
Магистеријум:   
- Назив установе: 
- Место и година завршетка: 
- Ужа научна, односно уметничка област: 
Докторат:  
- Назив установе:  
- Место и година одбране:  
- Наслов дисертације:  
- Ужа научна, односно уметничка област:  
Досадашњи избори у наставна и научна звања:  
2010- 2017 Сарадник у настави у звању асистент на Архитектонском факултету 
Универзитета у Београду – Департман за урбанизам 
2004- 2010 Сарадник у настави  у звању асистент- приправник на Архитектонском 
факултету Универзитета у Београду – Департман за урбанизам 

3) Испуњеност услова за избор у звање  доцента 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ: 
 

   Оценa / број година радног искуства  
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 (заокружити испуњен услов за звање у 
које се бира) 

 

1 Приступно предавање из области за 
коју се бира, позитивно оцењено од 
стране високошколске установе.  

5.00 

2 Позитивна оцена педагошког рада у 
студентским анкетама током 
целокупног  претходног изборног 
периода 

4.34 

3 Три репрезентативних референци (као 
минимум) у ужој уметничкој области за 
коју се бира, од којих се најмање једна 
од ових референци односи на 
реализовано дело архитектуре 

Број реализација, конкурса, изложби, награда и 
др 
4 

 Реализовано дело архитектуре 1 реализовано дело 
2010-2015 Реконструкција и доградња објекта 

банкет центра “BIANCA”, са пројектом уређења 
отворених и зелених површина, Пирот, Србија, 
аутор: И.Николић, пројекат ентеријера: 
И.Николић и Д.Милановић 

 
 Изложба дела архитектуре  1 награда и признање 

2014.   Изложба МАСА (Међународне Асоцијације Савеза 
Архитеката), Москва, 2014.г., изложена 2 
ауторска пројекта, од којих је пројекат хотелско-
пословно-конгресног центра у Уфи награђен 
дипломом II степена у категорији „Пројекти“* 
 *Признање Међународне Асоцијације Савеза 
архитеката Москве у категорији пројеката за 
пројекат лукс-хотела у Уфи, Башкирија, Русија  

 награда и признање за дело 
архитектуре 
 

1 дело 
2009. Специјално признање за пројекат музеја 

савремене уметности Војводине (аутори 
А.Раонић и И.Николић) на III Међународном 
Бијеналу младих архитеката "Леонардо 2009" у 
Минску, Белорусија 
* 2007 Међународни архитектонско-
урбанистички конкурс за решење музеја 
савремене уметности Војводине, Нови Сад, 
финална селекција 10 најбољих радова, 
ауторски тим А.Раонић и И.Николић 
 

 учешће на конкурсу из области 
архитектуре 

1 учешће 
2006 Јавни архитектонско-урбанистички конкурс за 

решење централног трга и  јавне гараже, Херцег 
Нови, Црна Гора, откуп, ауторски тим И.Николић 
и А.Раонић – 
* Каталог 28-ог. Салона Архитектуре, Београд, 
2006.г. Пројекат јавне гараже са рестораном, 
Херцег-Нови, Црна Гора, аутори: И.Николић, 
А.Раонић, идејно решење-конкурсни пројекат 

 

ИЗБОРНИ УСЛОВИ: 
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 Заокружити ближе одреднице 
(најмање пo два из свих изборних услова) 

 
1. Стручно-
професионални 
допринос 

1. Члан уређивачког одбора или уредник  научног/ стручног/уметничког 
часописа или зборника радова у земљи или иностранству; 
2.  Члан организационог одбора или учесник научних/стручних 
конференција и скупова или уметничких манифестација 
националног/регионалног/међународног нивоа; 

Кандидат Ивица Николић био је члан организационог одбора једне међународне 
конференције и учествовао је на два симпозијума.  

3.  Аутор/коаутор пројекта, елабората или студије;  
Кандидат Ивица Николић учествовао је у изради пет програмско-просторних 
студија, и то 3 (три) у својству аутора и 2(две)у својству пројектанта и сарадника, 
и 4 изведена објекта (за три у својству аутора и за један објекат у својству ко-
аутора) 

4. Аутор/коаутор/сарадник у уметничком пројекту у другим уметничким 
областима;  
5. Руководилац или учесник у научном или истраживачком пројекту; 
6.  Руководилац израде пројекта архитектуре, урбанистичког 
пројекта или плана, главни или одговорни пројектант/урбаниста; 

Кандидат Ивица Николић био је главни и одговорни пројектант на два изведена 
објекта и на четири архитектонско-урбанистичка пројекта 

7. Иноватор, аутор/коаутор прихваћеног патента, техничког унапређења, 
експертиза, рецензија радова или пројеката. 

2. Допринос академској и 
широј заједници 

1. Председник, члан органа управљања, стручних органа и комисија 
факултету или универзитета у земљи или иностранству; 
2.  Руковођење или учешће у активностима од значаја за развој и 
углед факултета, односно Универзитета; 

. Кандидат Ивица Николић учествовао је у презентацији радова студената и 
наставника Архитектонског факултета Универзитета у Београду и то на две 
националне изложбе и три међународне. Такође, студенти који су радили под 
менторством И. Николића и др. Д. Миловановић -Родић добили су откуп на 
међународном студенском конкурсу. Рад је презентован у Шенжену у Кини.  
 

3. Члан стручних и других радних тела и комисија при органима управе 
(министарства,  градска управа, локална управа и др.) или другим 
организацијама значајним за ширу друштвену заједницу; 
4. Председник или члан органа управљања националне или 
међународне струковне (професионалне) организације; 
5. Учешће у раду (чланство у комисијама, радним телима, одборима и 
др.) институција од јавног значаја, научних институција и институција 
културе, струковних (професионалних) организација, националних или 
међународних; 
6.  Руковођење или учешће у ваннаставним активностима 
студената; 

Кандидат Ивица Николић учествовао је у организацији изложби које су 
представљале презентацију и излагање студентских пројеката реализованих у 
настави на Архитектонском Факултету 
 

7.  Учешће у наставним активностима које не носе ЕСПБ бодове 
(радионице, перманентно образовање, курсеви у организацији 
стручних/професионалних удружења и институција или сл.); 

Обука Рачунског центра Универзитета у Београду за рад у оквиру платформе  за 
електронско учење (e-learning, http://elearning.rcub.bg.ac.rs/moodle/) Овај вид 
наставе је паралелно реализован са наставом у физичком студију проф.др Петра 
Арсића. 

8. Домаће или међународне награде и признања за унапређење 
образовања, струке и/или науке. 



 7 

3. Сарадња са другим 
високошколским, 
научноистраживачким 
установама, односно 
установама културе или 
уметности у земљи и 
иностранству 

1.  Учешће у реализацији пројеката, студија и других научних и 
уметничких остварења са другим високошколским и научно-
истраживачким установама, односно установама културе или 
уметности у земљи или иностранству;  

Кандидат Ивица Николић учествује у реализацији четири референтна облика 
међународне високошколске сарадње у оквиру ове категорије, и то на три који 
подразумевају сарадњу са Факултетимам у Познању и Шћећину, као и на једном 
међународном пројекту. Поред тога кандидат непосредно развија високошколску 
сарадњу у оквиру Универзитета у Београду, кроз сараадњу са РЦУБ ( Рачунски 
центар Универзитета у Београду) на примени нових технологија у оквиру наставе 
на Архитектонском факултету 

2. Радно ангажовање у настави или комисијама на другим 
високошколским и научно-истраживачким установама, односно 
установама културе или уметности у у земљи или иностранству;  
3.  Учешће у програмима размене наставника и студената; 

2001 Mентор - руководилац радионице  у оквиру EASA Summer Meetings – 2001 
Imroz, Turkey (EASA – European Architecture Students Assembly) 

4. Учешће у изради и спровођењу заједничких студијских програма; 
5. Гостовања и предавања по позиву на универзитетима у земљи или 
иностранству. 

 

 

- Име, средње име и презиме:   Сања (Војислав) Симеунчевић Радуловић 
- Датум и место рођења:  1979. Године, Сарајево 
- Установа где је запослен:  
- Звање/радно место: дипл.инж.арх. 
- уметничка област   Урбанизам 
 
2) - Стручна биографија, дипломе и звања 
Основне студије: 
- Назив установе:   Факултету техничких наука, Универзитета у Новом 
Саду 
- Место и година завршетка:  Нови Сад, 20004.г. 
Мастер:   
- Назив установе:    
- Место и година завршетка:   
- Ужа научна, односно уметничка област:  
Магистеријум:   
- Назив установе: Архитектонски факултет, Универзитет у Београду 
- Место и година завршетка: *2008. године се пребацује на докторске студије на 
Архитектонском факултету Универзитета у Београду 
- Ужа научна, односно уметничка област: Урбанистичко планирање, дизајн и менаџмент 
Докторат:  
- Назив установе: Архитектонски факултет, Универзитет у Београду 
- Место и година одбране: 2016 
- Наслов дисертације: "Утицај концепта креативног града на позиционирање у глобалној 
хијерархији урбаних центара" 
- Ужа научна, односно уметничка област:  урбанистичко планирање 
Досадашњи избори у наставна и научна звања:  
2009- 2017 Сарадник у настави у звању асистент на Архитектонском факултету 
Универзитета у Београду – Департман за урбанизам 



 8 

2005- 2008 Истраживач-стипендиста- ангажована као стипендиста Министарства 
науке и заштите животне средине, Републике Србије на научно истраживачком 
пројекту "Менаџмент урбане обнове и регенерације регија (покрајина, округа, општина, 
региона, .... ) Србије", број 6518 . 
 

 

3) Испуњеност услова за избор у звање  доцента 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ: 
 

 
 

  
(заокружити испуњен услов за звање у 
које се бира) 

Оценa / број година радног искуства  
 

1 Приступно предавање из области за 
коју се бира, позитивно оцењено од 
стране високошколске установе.  

3.66 

2 Позитивна оцена педагошког рада у 
студентским анкетама током 
целокупног  претходног изборног 
периода 

4.79 

3 Три репрезентативних референци (као 
минимум) у ужој уметничкој области за 
коју се бира, од којих се најмање једна 
од ових референци односи на 
реализовано дело архитектуре 

Број реализација, конкурса, изложби, награда и 
др 
4 

 Реализовано дело архитектуре  
 

4 дела 
Урбанистички пројекти просторних целина 1, 2, 3 и 5 са 

архитектонским решењима на Сребрнцу, 
Општина Брус, Национални парк Копаоник, 
Србија; коаутор и координатор тима, усвојен 
2009. 

Урбанистички пројекат ,,Етно-комлекса 2"-туристички 
садржаји са смештајним капацитетима на 
локалитету "Сребрнац", Копаоник у Општини 
Брус, коаутор и координатор тима, усвојен 2008. 

Урбанистички пројекат, урбанистичко-архитектонског 
решења планиране изградње дела Зоне 2 
комплекса Lafarge-BFC Беочин, сарадник, 
усвојен 2006. 

Урбанистички пројекат урбанистичко-архитектонског 
решења планиране изградње дела Зоне 7 
комплекса Lafarge-BFC Беочин, сарадник, 
усвојен 2006. 

 
 

ИЗБОРНИ УСЛОВИ: 
 Заокружити ближе одреднице 

(најмање пo два из свих изборних услова) 
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1. Стручно-
професионални 
допринос 

1. Члан уређивачког одбора или уредник  научног/ стручног/уметничког 
часописа или зборника радова у земљи или иностранству; 
2.  Члан организационог одбора или учесник научних/стручних 
конференција и скупова или уметничких манифестација 
националног/регионалног/међународног нивоа; 

Кандидат Сања Симеунчевић Радуловић учествовала је на 17 научно 
стручнихконференција и скупова од  међународног и националног  значаја 

3.  Аутор/коаутор пројекта, елабората или студије;  
Кандидат Сања Симеунчевић Радуловић је била коаутор на два архитектонско-
урбанистичка пројекта 

4. Аутор/коаутор/сарадник у уметничком пројекту у другим уметничким 
областима;  
5. Руководилац или учесник у научном или истраживачком пројекту; 
6.  Руководилац израде пројекта архитектуре, урбанистичког 
пројекта или плана, главни или одговорни пројектант/урбаниста; 

Кандидат Сања Симеунчевић  Радуловић је координатор на пет планова 
7. Иноватор, аутор/коаутор прихваћеног патента, техничког унапређења, 
експертиза, рецензија радова или пројеката. 

2. Допринос академској и 
широј заједници 

1. Председник, члан органа управљања, стручних органа и комисија 
факултету или универзитета у земљи или иностранству; 
2.  Руковођење или учешће у активностима од значаја за развој и 
углед факултета, односно Универзитета; 

Кандидат Сања Симеунчевић Радуловић је улествовала у презентацији радова 
студената Архитектонског факултета Универзитета у Београду  на међународном 
Салону урбанизма 2008, 2010. И 2012. године 

3. Члан стручних и других радних тела и комисија при органима управе 
(министарства,  градска управа, локална управа и др.) или другим 
организацијама значајним за ширу друштвену заједницу; 
4.  Председник или члан органа управљања националне или 
међународне струковне (професионалне) организације; 

Кандидат Сања Симеунчевић Радуловић члан је Инжењерске коморе Србије- 
секције урбаниста и секције планера 

5. Учешће у раду (чланство у комисијама, радним телима, одборима и 
др.) институција од јавног значаја, научних институција и институција 
културе, струковних (професионалних) организација, националних или 
међународних; 
6.  Руковођење или учешће у ваннаставним активностима 
студената; 

Кандидат Сања Симеунчевић Радуловић учествовала је у организацији изложби 
које су представљале презентацију и излагање студентских пројеката 
реализованих у настави на Архитектонском Факултету, и организацији, 
менторству и координацији студентских путовања  

7. Учешће у наставним активностима које не носе ЕСПБ бодове 
(радионице, перманентно образовање, курсеви у организацији 
стручних/професионалних удружења и институција или сл.); 
8. Домаће или међународне награде и признања за унапређење 
образовања, струке и/или науке. 
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3. Сарадња са другим 
високошколским, 
научноистраживачким 
установама, односно 
установама културе или 
уметности у земљи и 
иностранству 

1.  Учешће у реализацији пројеката, студија и других научних и 
уметничких остварења са другим високошколским и научно-
истраживачким установама, односно установама културе или 
уметности у земљи или иностранству;  

Кандидат Сања  Симеунчевић Радуловић учествује у два научно-истраживачка 
пројекта Министарства науке и заштите животне средине 

2. Радно ангажовање у настави или комисијама на другим 
високошколским и научно-истраживачким установама, односно 
установама културе или уметности у у земљи или иностранству;  
3. Учешће у програмима размене наставника и студената; 
4. Учешће у изради и спровођењу заједничких студијских програма; 
5.  Гостовања и предавања по позиву на универзитетима у земљи 
или иностранству. 

Кандидат Сања  Симеунчевић Радуловић је одржала два гостујућа предавања 
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III - ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ 
 

 
Комисија сматра да је арх. Ивица Николић, постигнутим резултатима у настави, струци и 

уметности, стекао углед свестраног урбанисте и архитекте, као и да је током своје вишегодишње 
активности извршио значајан утицај на стручну и уметничку сферу  дисциплине којом се бави, битно 
доприносећи њеном развоју.  

  

 

У складу са релевантним законским одредбама, како је то наведено у Реферату, Комисија 
констатује да кандидат испуњава потребне формалне и суштинске услове за избор у звање доцента 
за ужу уметничку област "Урбанизам", у пољу уметности.  

 У том смислу, Комисија има задовољство да предложи Изборном већу Архитектонског 
факултета да прихвати овај извештај и упути предлог Сенату Универзитета да изабере кандидата, 
дипл.инж.арх. Ивицу Николића, у звање доцента на Архитектонском факултету Универзитета у 
Београду 
 
 
 
Београд ; 04.09.2017.г.   ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ 
 

 

 

____________________________________________ 

др Владан Ђокић, дипл. инж. арх.  

редовни професор Архитектонског факултета Универзитета 
у Београду, 

 

__________________________________________ 

мр Рајко Корица, дипл. инж. арх.,  

редовни професор Архитектонског факултета Универзитета 
у Београду, 

 

____________________________________________ 

др Петар Арсић, дипл. инж. арх.,  

редовни професор Архитектонског факултета Универзитета 
у Београду, у пензији 
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