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Oбразац 4 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 научна, oдносно уметничка област: “Нацртна геометрија и геометрија архитектонске форме” 
Број кандидата који се бирају: 1 (један) 
Број пријављених кандидата: 1 (један) 
Имена пријављених кандидата: др. Ђорђе Драган Ђорђевић, дипл. инж. архитектуре (Ph.D., M.Sc.) 
  

 
 
 

II - О КАНДИДАТУ  
(др арх. Ђорђе Д. Ђорђевић) 

 
1) - Основни биографски подаци о кандидату 
- Име, средње име и презиме: Ђорђе Драган Ђорђевић 
- Датум и место рођења: 01.05.1966., Београд 
- Установа где је запослен: Универзитет у Београду, Архитектонски факултет 
- Звање/радно место: доцент 
- Научна, односно уметничка област: “Нацртна геометрија и геометрија архитектонске форме” 
 
 
2) - Стручна биографија, дипломе и звања кандидата 
Основне студије - стари програм: 
- Назив установе: Архитектонски факултет Универзитета у Београду 
- Место и година завршетка: Београд, 1991. године 
Мастер:   
- Назив установе: / 
- Место и година завршетка: / 
- Ужа научна, односно уметничка област: / 
Магистеријум:   
- Назив установе: Архитектонски факултет Универзитета у Београду 
- Место и година завршетка: Београд, 1993. (завршетак студија), 1994. (одбрањена теза) 
- Ужа научна област: магистар архитектонских и урбанистичких наука / “Нацртна геометрија“ 
Докторат: 
- Назив установе: Архитектонски факултет Универзитета у Београду 
- Место и година одбране: Београд, 2010. године 
- Наслов дисертације: “Методички принципи и поступци активирања способности 
тродимензионалног сагледавања и читања простора” 

- Ужа научна, односно уметничка област: : доктор архитектонских и урбанистичких наука / 
“Геометрија архитектонске форме“ 

Досадашњи избори у наставна и научна звања: 2012. година, последњи (први) избор у звање 
доцента 
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3.  Испуњеност обавезних и изборних услова кандидата  
(ЗА ПОНОВНИ ИЗБОР У ЗВАЊЕ ДОЦЕНТА)   
 
 

Напомена: 
У свим доњим табелама наведене су референце које је Комисија оценила као 

релевантне за област за коју се врши избор по расписаном конкурсу (ужу 
научну област „Нацртна геометрија и геометрија архитектонске форме“) - 

стечене су у претходном (првом) изборном периоду у звању доцента 
 
 
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ  
 
 

  
(заокружити испуњен услов за звање у које се бира) 

oценa / број година радног 
искуства  
 

1 Приступно предавање из области за коју се врши избор, 
позитивно оцењено од стране високошколске установе 

Еквивалент приступном 
предавању: 5 година 
наставничког искуства у звању 
доцента – релевантног за 
наставу из области за коју се 
врши избор по расписаном 
конкурсу (*)  

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

3.72 (**) 

3 Искуство у педагошком раду са студентима 
 

25 година педагошког 
(академског) искуства – 
релевантног за наставу из 
области за коју се врши избор 
по расписаном конкурсу (***) 

(*)  
Имајући у виду чињеницу да је др Ђорђе Ђорђевић ЈЕДИНИ кандидат који се пријавио на предметни 
конкурс, сагласно “Одлуци о извођењу приступног предавања на Универзитету у Београду 
(Пречишћени текст) 1, “Одлуци о измени и допуни одлуке о извођењу приступног предавања на 
Универзитету у Београду” (од 21.06.2017.) одн. “Правилнику о изменама и допунама правилника о 
минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду” (од 21.06.2017.),  
Комисија је утврдила да за др Ђорђа Ђорђевића НЕ ТРЕБА ОРГАНИЗОВАТИ приступно 
предавање.  
 
(**) 

ПАРЦИЈАЛНЕ И РЕЗУЛТУЈУЋА ПРОСЕЧНА ОЦЕНА ПЕДАГОШКОГ РАДА ДР ЂОРЂА ЂОРЂЕВИЋА У 
ПРЕТХОДНОМ  ИЗБОРНОМ  ПЕРИОДУ У ЗВАЊУ ДОЦЕНТА (2012-2016) 

СТУДИЈСКИ ПРЕДМЕТ ПЕРИОД ПАРЦИЈАЛНА ПРОСЕЧНА ОЦЕНА 
“Геометрија облика 1” (просек са оба 

студијска програма) 
2012-2016 3.70 

“Геометрија облика 2” (просек са оба 
студијска програма) 

2012-2016 3.65 

“3Д Визуелне комуникације- 
Геометрија облика” 

2012-2014 3.81 

 
РЕЗУЛТУЈУЋА ПРОСЕЧНА ОЦЕНА 

 

 
3.72 

Напомена: предмет  “3Д Визуелне комуникације- Геометрија облика” не  постоји од школске 
2014/2015. године 
 
 (***) 

                                                 
1 “Гласник Универзитета у Београду” бр.195/16 

http://bg.ac.rs/files/sr/univerzitet/univ-propisi/Odluka-pristupno-predavanje.pdf
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Др Ђорђе Ђорђевић поседује значајно претходно педагошко/академско искуство (у звањима 
асистента приправника и асистента), с` тим што је у протеклих пет година изборног периода у 
наставном звању доцента2 Универзитета у Београду (за ужу научну, односно, уметничку област 
“Геометрија архитектонске форме” - на Департману за архитектуру Архитектонског факултета), 
самостално успешно руководио обавезним предметима “Геометрија облика 1” и “Геометрија облика 
2”, као и изборним предметом “3Д Визуелне комуникације – Геометрија облика” (на Основним и на 
Интегрисаним академским студијама). Осим организационих способности које је том приликом 
показао, исказао се и као квалитетан и свестран предавач на поменутим предметима.  
 
 
 

 
 (заокружити испуњен услов за звање у које се бира) 
 

Број менторства / учешћа у 
комисији и др. 

4 Резултати у развоју научнонаставног подмлатка 
 

(****) 

5 Учешће у комисији за одбрану три завршна рада на 
академским специјалистичким, мастер  или докторским 
студијама 

- ДВА  учешћа у комисијама 
за оцену и одбрану докторске 
дисертације (у једној као 
председник а у другој као 
члан) - релевантна за област за 
коју се врши избор по 
расписаном конкурсу 
- ЈЕДНО учешће у комисији за 
оцену испуњености услова 
кандидата и теме докторске 
дисертације (као члан) - 
релевантно за област за коју се 
врши избор по расписаном 
конкурсу 

(****) 
Целокупан ангажман др Ђорђа Ђорђевића на обезбеђивању наставног и научног подмлатка, директно 
је везан за ужу научну област „Нацртна геометрија и геометрија архитектонске форме“. Др Ђорђе 
Ђорђевић, од свог запослења (1992. године), искључиво, учествује у реализацији наставног процеса 
на основним академским студијама на Архитектонском факултету Универзитета у Београду - као 
матични асистент на обавезним предметима  „Нацртна геометрија“ и „Перспектива“ (до 2005. године) 
одн. „Геометрија облика 1“ и „Геометрија облика 2“ (од 2005. до 2012. године) , при чему има 
прилику да ради и са мањим групама оних студената који су посебно заинтересовани за област 
геометрија облика  – на изборном предмету „3Д визуелне комуникације – Геометрија облика“ (од 
2005. до 2014. године). Од избора у звање доцента (2012. године), кандидат успешно конципира, 
руководи/организује и реализује наставу на обавезним предметима „Геометрија облика 1“ и 
„Геометрија облика 2“ – на „Основним“ и на „Интегрисаним“ академским студијама архитектуре  на 
Департману за архитектуру Архитектонског факултета Универзитета у Београду, као и на 
горепоменутом изборном предмету „3Д визуелне комуникације – Геометрија облика“ (од 2012. до 
2014. године) на истом департману. У својој дугогодишњој гореописаној академској каријери на 
Архитектонском факултету Универзитета у Београду, др Ђорђе Ђорђевић се непрестано сусреће са 
студентима који испољавају посебне склоности ка педагошком и научно-истраживачком раду. Многи 
од тих студената добијају прилику да се, као демонстратори, опробају у наставном процесу на 
поменутим предметима, након чега многи од њих бивају позивани и да заснују радни однос у звању 
асистента-приправника/сарадника у настави. Већина ових студената и сарадника је похађала (и 
успешно завршила) постдипломске и/или. докторске студије не само на Универзитету у Београду, већ 
и на универзитетима у иностранству, што указује на способност др Ђорђа Ђорђевића да препозна, 
издвоји и додатно мотивише сараднике са завидним педагошким и научним потенцијалом. У свом 
последњем изборном мандату у звању доцента (од 2012. до 2017. године),  
кандидат даје и свој значајан додатни допринос развоју научног подмлатка на Универзитету у 
Београду, учествовањем у комисијама Наставно-научног већа Архитектонског факултета: (а) за оцену 
и одбрану докторских дисертација (две комисије), и (б) за оцену испуњености услова кандидата и 
теме докторске дисертације (једна комисија) - све из уже научне области „Нацртна геометрија и 
геометрија архитектонске форме“. 

                                                 
2 Одлука о ступању у радни однос у звању доцента 02 бр. 12/1-1 од 04.01.2012. године, донета од 
стране Декана Архитектонског факултета Универзитета у Београду 
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(заокружити испуњен услов за звање у 
које се бира) 
 

Број радова, 
сапштења, 
цитата и др 

Навести часописе, скупове, 
књиге и друго 

6 Објављен један рад из категорије М21; 
М22 или М23 из области за коју се 
врши избор 

ЈЕДАН рад 
објављен у 
међународном  
научном 
часопису који је 
индексиран у 
цитатној бази 
WoS (као део: 
„Thomson-
Reuters Master 
Journal List-е 
/Core Collection 
Journal”)  (М23) 
- релевантан за 
област за коју 
се врши избор 
по расписаном 
конкурсу 
(*****) 
 
 
 
ЈЕДАН рад (из 
категорије М24) 
- релевантан за 
област за коју 
се врши избор 
по расписаном 
конкурсу 
(*****) 

1. Middle East Technical University 
Journal of the Faculty of Architecture 
(METU Journal of the Faculty of 
Architecture), Vol. 34, No 1,  
pp. 21-41  
(DOI: 0.4305/METU.JFA.2017.1.10)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Facta Universitatis, Series 
Architecture and Civil Engineering 
Vol. 13, No 3, 2015  
(DOI:10.2298/FUACE1503257D)                                                                                                                                              

7 Саопштена два рада на научном или 
стручном скупу (категорије М31-М34 и 
М61-М64) из научне области за коју се 
бира 

ШЕСТ 
саопштених 
радова (из 
категорије М33) 
- релевантних 
за област за 
коју се врши 
избор по 
расписаном 
конкурсу 

 1. Proceedings of the 5th International 
Scientific Conference on Geometry 
and Graphics – MoNGeometrija 
2016, Belgrade/Serbia 

  (ISBN 978-86-7466-614-2) 
 2. Journal of Industrial Design and 

Engineering Graphics, Special Issue 
of the 6th  ICEGD Conference, 2015,                                                     
Brasov, Romania, Vol. 10 (ISSN 
(print version): 1843-3766, ISSN 
(online version): 2344-4681) 

 3. Proceedings of the 4th International 
Scientific Conference on Geometry 
and Graphics – MoNGeometrija 
2014, Vlasina/Serbia, Vol. 2  

 (ISBN 978-86-88601-14-6) 
 4. Proceedings of the 4th International 

Scientific Conference on Geometry 
and Graphics – MoNGeometrija 
2014, Vlasina/Serbia, Vol. 1  

 (ISBN 978-86-88601-13-9)   
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 5. Proceedings of the 16th 
International Conference On 
Geometry And Graphics - ISGG 
2014, Innsbruck/Austria, Vol. 1   
(ISBN 978-3-902936-46-2) 

 6. Transactions on Hydrotehnics, 
Scientific Bulletin of the 
"POLITEHNICA" University of 
Timişoara/Romania, Special Issue of 
the 5th ICEGD Conference,  2013, 
Timisoara/Romania, Vol. 58/72 
(ISSN 1224-6042)    

8 Објављена два рада из категорије М21, 
М22 или М23 од првог избора у звање 
доцента из научне области за коју се бира 

/ / 

9 Саопштена три рада на међународним 
или домаћим научним скуповима 
(категорије М31-М34 и М61-М64) од 

избора у претходно звање из научне 
области за коју се бира. 

/ / 

10 Оригинално стручно остварење или 
руковођење или учешће у пројекту 
 

/ / 

11 Одобрен и објављен уџбеник за научну 
област за коју се бира, монографија, 
практикум или збирка задатака (са ISBП 
бројем) 

/ / 

12 Објављен један рад из категорије М21, 
М22 или М23 у периоду од последњег 
избора из научне области за коју се бира.   
(за поновни избор ванр. проф) 

/ / 

13 Саопштена три рада на међународним 
или домаћим научним скуповима 
(категорије М31-М34 и М61-М64) у 
периоду од последњег избора из научне 
области за коју се бира.    (за поновни 
избор ванр. проф) 

/ / 

14 Објављена два рада из категорије М21, 
М22 или М23 од првог избора у звање 
ванредног професора из научне области 
за коју се бира. 

/ / 

15 Цитираност од 10 хетеро цитата 
 

/ / 

16 Саопштено пет радова на међународним 
или домаћим скуповима (категорије М31-
М34 и М61-М64) од којих један мора да 
буде пленарно предавање или предавање 
по позиву на међународном или домаћем 
научном скупу од избора у претходно 
звање из научне области за коју се бира  

/ / 

17 Књига из релевантне области, одобрен 
џбеник за ужу област за коју се бира, 
поглавље у одобреном уџбенику за ужу 
област за коју се бира или превод 
иностраног уџбеника одобреног за научну 
област за коју се бира, објављени у 
периоду од избора у наставничко звање 

/ / 

18 Број радова као услов за менторство у 
вођењу докт. дисерт. – (стандард 9 
Правилника о стандардима...) 

/ / 
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(*****)  
Након претходног (првог) избора у звање доцента, др Ђорђе Ђорђевић има два објављена рада (вреднована са по 
3 „тврда“ М-бода): (а) у МЕЂУНАРОДНОМ  НАУЧНОМ ЧАСОПИСУ КОЈИ ЈЕ ИНДЕКСИРАН У ЦИТАТНОЈ 
БАЗИ WOS – М23 (КАО ДЕО: „THOMSON-REUTERS MASTER JOURNAL LIST-е - CORE COLLECTION 
ЈОURNAL”)  и (б) у  НАЦИОНАЛНОМ НАУЧНОМ ЧАСОПИСУ МЕЂУНАРОДНОГ ЗНАЧАЈА, верификованим 
посебном одлуком: „Facta Universitatis, Series Architecture and Civil Engineering”, категорисаном у 2016. години 
као М24 (према актуелној/важећој „Категоризацији часописа чији су издавачи из Републике Србије”).  Сагласно 
“Правилнику о поступку, начину вредновања и квантитативном исказивању научно-истраживачких резултата 
истраживача” (“Службени Гласник РС”, бр. 24/2016 и бр. 21/2017), у пољу техничко-технолошких наука: М24 = 
М23 = 3 „тврда“ М-бода. 
 
 
ИЗБОРНИ УСЛОВИ  
 (изабрати 2 од 3 услова) Заокружити ближе одреднице 

(најмање пo једна из 2 изабрана услова) 
 

1. Стручно-професионални 
допринос 

1.Председник или члан уређивачког одбора научног часописа или 
зборника радова у земљи или иностранству. 
2. Председник или члан организационог одбора и учесник на 
стручним или научним скуповима националног или 
међународног нивоа. 
3. Председник или члан у комисијама за израду завршних 
радова на академским специјалистичким, мастер и докторским 
студијама.  
4. Аутор или коаутор елабората или студија. 
5. Руководилац или сарадник у реализацији пројеката. 
6. Иноватор, аутор или коаутор прихваћеног патента, техничког 
унапређења, експертиза, рецензија радова или пројеката. 
7. Поседовање лиценце.  

2. Допринос академској и 
широј заједници 

1. Председник или члан органа управљања, стручног органа, 
помоћних стручних органа или комисија на факултету или 
универзитету у земљи или иностранству.  
2. Члан стручног, законодавног или другог органа и комисија у 
широј друштвеној заједници. 
3. Руковођење активностима од значаја за развој и углед факултета, 
односно Универзитета. 
4. Руковођење или учешће у ваннаставним активностима студената. 
5.Учешће у наставним активностима који не носе ЕСПБ бодове 
(перманентно образовање, курсеви у организацији 
професионалних удружења и институција или сл.). 
6. Домаће или међународне награде и признања у развоју 
образовања или науке. 

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

1. Учешће у реализацији пројеката, студија или других научних 
остварења са другим високошколским или научноистраживачким 
установама у земљи или иностранству. 
2. Радно ангажовање у настави или комисијама на другим 
високошколским  или научноистраживачким установама у 
земљи или иностранству, 
3. Руковођење или чланство у органима или професионалнм 
удружењима или организацијама националног или међународног 
нивоа. 
4. Учешће у програмима размене наставника и студената. 
5. Учешће у изради и спровођењу заједничких студијских програма. 
6. Гостовања и предавања по позиву на универзитетима у земљи 
или иностранству. 
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Ближе одреднице испуњених „изборних“ услова 
 
Стручно-професионални допринос: 
1. Чланство у Уређивачком одбору Зборника саопштења (ко-едитор Зборника) међународне научне 
конференције из уже научне, односно, уметничке области „Геометрија архитектонске форме“ 
2. Чланство у Научном одбору међународне научне конференције из уже научне, односно, уметничке 
области „Геометрија архитектонске форме“ 
3. Чланство у Организационом одбору међународне научне конференције из уже научне, односно, 
уметничке области „Геометрија архитектонске форме“ 
4. Чланство у Рецензентском одбору (један од рецензената радова) међународне научне конференције 
из уже научне, односно, уметничке области „Геометрија архитектонске форме“ 
5. Учесствовање на научним конференцијама међународног карактера из уже научне, односно, 
уметничке области „Геометрија архитектонске форме“ 
6. Чланство и председавање Комисијама Наставно-научног већа Архитектонског факултета 
Универзитета у Београду за оцену и одбрану докторских дисертација из уже научне, односно, 
уметничке области „Геометрија архитектонске форме“ 
7. Председавање Комисијом Наставно-научног већа Архитектонског факултета Универзитета у 
Београду за оцену  испуњености  услова  кандидата и теме докторске дисертације из уже научне, 
односно, уметничке области „Геометрија архитектонске форме“ 
8. Поседовање пројектантске лиценце Инжењерске коморе Србије 
 
Допринос академској и широј заједници: 
1. Коауторство и реализација програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и 
стручних сарадника: “Нацртна геометрија и рачунарски графички софтвери – проблеми и примене”.  
  
Сарадња са другим високошколским, научноистраживачким установама, односно установама 
културе или уметности у земљи и иностранству: 
1. Чланство у Комисији Изборног већа Шумарског факултета Универзитета у Београду за припрему 
реферата за избор једног наставника (доцента) за ужу научну област „Геометрија архитектонске 
форме“ на Универзитету у Београду, Шумарском факултету  
2. Чланство у Комисији Наставног већа Високе пословно-техничке школе струковних студије у 
Ужицу за припрему реферата за избор једног професора струковних студија за уже научне области: 
(а) „Грађевинско инжењерство (наставне предмете: „Обликовање унутрашњих простора“, 
Композиција и обликовање простора“ и „Градитељство у туризму“) и  (б) „ Архитектура и урбанизам“ 
(наставни предмет: „Типологија туристичких дестинација“) (чланство прихваћено с`обзиром да је 
докторска дисертација кандидата из уже научне, односно, уметничке области „Геометрија 
архитектонске форме“) 
3. Чланство у Комисији Наставно-научног већа Грађевинског  факултета Универзитета „Џемал 
Биједић“ у Мостару за припрему предлога за избор сарадника у звању асистента за предмет „Нацртна 
геометрија  
4. Чланство у Српском удружењу за геометрију и графику  (СУГИГ ) 
5. Чланство у Савезу архитеката Србије (САС) 
6. Чланство у Друштву архитеката Београда (ДАБ) 
7. Чланство у Инжењерској комори Србије (ИКС) 
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III - ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ 
 

 
 
1. ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 
 
На основу детаљног увида у поднету документацију и анализе резултата научно-
истраживачког, педагошког и стручног рада кандидата др Ђорђа Ђорђевића - са 
становишта релевантности за област за коју се врши избор по расписаном конкурсу 
(за ужу научну област „Нацртна геометрија и геометрија архитектонске форме“), а 
сагласно иницијално поменутим правним актима, Комисија констатује да именовани 
задовољава критеријуме који су захтевани за избор у звање доцента Универзитета 
у Београду: 
 

· има испуњен „Општи“ услов,  
· има испуњених СВИХ ПЕТ  “Обавезних” услова, и 
· има испуњена СВА ТРИ “Изборна” услова. 
 

Сходно изнетим квалитативним оценама наставног и ваннаставног ангажмана 
кандидата др Ђорђа Ђорђевића (у захтеваним доменима), као и горенаведеним 
изборно-релевантним квантитативним показатељима - сагласно општим 
условима предвиђеним Законом о раду („Сл. гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 
32/13 и 75/14 и 13/17 – одлука УС), посебним условима предвиђеним Чланом 65 
„Закона о високом образовању“ („Сл. гласник РС” бр.76/05, 100/07 – аутентично 
тумачење, 97/08, 44/2010, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 
87/16), сагласно Статуту Универзитета у Београду („Гласник УБ“ 186/15 – 
пречишћен текст и 189/16), Статуту Архитектонског факултета („Сл. Билтен АФ” бр 
116/17 – пречишћен текст), “Правилнику о минималним условима за стицање звања 
наставника на Универзитету у Београду” (“Гласник УБ“ 192/2016, 195/16 и 197/17), 
“Правилнику о изменама и допунама Правилника о минималним условима за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду” (од 21.06.2017.) и 
“Правилнику о минималним условима за стицање звања наставника на 
Архитектонском факултету у Београду” („Сл. билтен АФ“, бр. 115/17), Комисија 
закључује да др арх. Ђорђе Ђорђевић испуњава и формалне и суштинске услове 
за поновни избор у звање доцента Универзитета у Београду на Департману за 
архитектуру Архитектонског факултета - за ужу научну област  “Нацртна 
геометрија и геометрија архитектонске форме“. 
 
 
 
2. ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ  
 
Ценећи висок професионализам, свестраност, савесност и одговорност  
др арх. Ђорђа Ђорђевића (испољене не само у његовом последњем петогодишњем 
мандату у звању доцента, већ и у целокупном (двадесетпетогодишњем) академском 
ангажовању на Архитектонском факултету Универзитета у Београду), потом 
значајан допринос унапређењу наставног процеса на Архитектонском факултету 
Универзитета у Београду (на предметима на којима је био ангажован и којима је 
руководио), допринос развоју стручно-научног подмлатка на Архитектонском 
факултету Универзитета у Београду (кроз реализоване наставне и вананставне 
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научно-стручно-педагошке активности), као и резулатате постигнуте у досадашњем 
научно-истраживачком раду, Комисија са задовољством предлаже Изборном већу 
Архитектонског факултета Универзитета у Београду да прихвати овај Извештај 
и подржи поновни избор др арх. Ђорђа Ђорђевића у звање доцента 
Универзитета у Београду на Департману за архитектуру Архитектонског 
факултета - за ужу научну област  “Нацртна геометрија и геометрија 
архитектонске форме“. 
 
 

                     Комисија у саставу: 
 
 

     
 
      ____________________________________________ 

др Мирјана Деветаковић Радојевић, дипл. инж. арх.,  
доцент Универзитета у Београду - 

Архитектонског факултета  
 
     
      

      ____________________________________________ 
др Љиљана Петрушевски, дипл. мат., редовни професор 

у пензији Универзитета у Београду –  
Архитектонског факултета  

                                             
 
 

____________________________________________ 
др Гордана Ђукановић, дипл. инж. грађ., доцент  

Универзитета у Београду –  
Шумарског факултета  

 
 
 
 
 
У Београду 
03.10. 2017. године 
 
 


