УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ
Број:
Датум:
Београд

РЕФЕРАТ
Комисије за избор наставника за ужу уметничку област:
АРХИТЕКТОНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ на
Департману за архитектонске технологије

Декан Aрхитектонског факултета, проф. др Владан Ђокић, је дана 06. септембра 2017. године,
на основу предлога Департмана за архитектонске технологије од 25. августа 2017. године,
донео одлуку бр. 02-8/1-32 о расписивању конкурса за избор једног ванредног професора за
ужу уметничку област: Архитектонске конструкције на Департману за архитектонске
технологије Архитектонског факултета у Београду.
Изборно веће Архитектонског факултета је, на седници одржаној 18. септембра 2017. године,
донело Одлуку бр. 01-1938/2-4.2 о образовању Комисије за припрему извештаја за избор
кандидата (у даљем тексту; Комисија), у саставу:
-

др Бранислав Жегарац, дипл.инж.арх., председник
редовни професор Универзитета у Београду- Архитектонског факултета,

-

Зоран Лазовић, дипл.инж.арх., члан
редовни професор Универзитета у Београду- Архитектонског факултету,

-

др Александар Рајчић,дипл.инж.арх., члан
ванредни професор Универзитета у Београду -Архитектонског факултету,

-

др Игор Марић, дипл.инж.арх., спољни члан
научни саветник, Институт за архитектуру и урбанизам Србије

Увидом у конкурсни материјал примљен од Опште службе Факултета, Комисија је утврдила да
се на Конкурс благовремено и на начин прописан расписом, дана 27. септембра 2017. године
пријавио кандидат:
Драган Марчетић, дипл.инж.арх.,
доцент Архитектонског факултета Универзитета у Београду
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Након прегледа и анализе биографије кандидата, Комисија подноси следећи

РЕФЕРАТ
На основу општих условима предвиђених Законом о раду („Сл. гласник РС“ бр. 24/05, 61/05,
54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 – одлика УС) и члана 145. Закона о високом образовању (“Сл.
гласник РС“ бр. 88/17), а у складу са посебним условима предвиђеним чланом 65. Закона о
високом образовању (“Сл. гласник РС“ 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 189/2016), Минималним условима за
избор у звање наставника на универзитету („Сл. гласник РС”, број 101/15), Правилником о
минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник УБ”,
бр. 192/16 и 195/16), Правилником изменама и допунама Правилника о минималним условима
за стицање звања наставника на Универзитету у Београду од 21. јуна 2017. године, Статутом
Факултета (“Сл. Билтен АФ”, бр. 116/17-пречишћен текст) и Правилником о минималним
условима за стицање звања наставника на Факултету (“Сл. Билтен АФ”, бр. 115/17), Комисија у
овом Извештају издваја најзначајније референце кандидата, доцента арх. Драгана Марчетића, у
последњем изборном периоду, као и одговарајуће референце из целокупног опуса, које, у
целини, потврђују испуњеност услова за његов избор у звање ванредног професора, према
члановима 118. и 119. Статута Универзитета у Београду - Архитектонског факултета.

ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ

1.
1.1.

БИОГРАФИЈА
ОПШТИ ПОДАЦИ
Драган Марчетић рођен је у Београду 30. октобра 1969. године.

1.2.

ПОДАЦИ О ОБРАЗОВАЊУ

2007-2010.

Уписао, одслушао и положио све испите на докторским академским студијама, Основна
област истраживања - Архитектура, на Универзитету у Београду – Архитектонски
факултет.

1999-2001.

Уписао последипломске магистарске студије, смер Архитектонско- урбанистичко
пројектовање, на Универзитету у Београду – Архитектонски факултет. Положио све
испите.

1997.

Дипломирао на Универзитету у Београду – Архитектонски факултет са просечном
оценом 9.02 у току студирања и оценом 10 на дипломском раду.
Дипломски рад на тему „ Трговачко-пословни центар са хотелом на Зеленом
Београду “ радио је под менторством проф. Миодрага Мирковића.

венцу

у
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1.3.

ПРОФЕСИОНАЛНА ПРАКСА

1.3.1.

на Архитектонском факултету у Београду

2012.

Доцент за ужу научну односно стручно-уметничку област - Архитектонске конструкције,
материјали и физика зграда на Департману за архитектонске технологије

2009-2012.

Асистент за ужу научну односно стручно-уметничку област Архитектонске
конструкције, материјали и физика зграда на Департману за архитектонске технологије

2004-2009.

Виши стручни сарадник за ужу научну односно стручно-уметничку област
Архитектонске конструкције и еколошко пројектовање и грађење на Катедри за
архитектонске конструкције, технологију грађења и еколошки инжењеринг

2003-2004.

Стручни сарадник за ужу научну односно стручно-уметничку област - Архитектонске
конструкције и еколошко пројектовање и грађење на Катедри за архитектонске
конструкције, технологију грађења и еколошки инжењеринг

1997-2003.

Асистент приправник на предмету Архитектонске конструкције 1 на Катедри за
архитектонску материјализацију простора.

1.3.2.

у струци

2006.

"АДМ Студио" пројектни биро
Оснивач, аутор и пројектант на изради архитектонских и урбанистичких пројеката и
пројеката ентеријера - идејних, главних и извођачких

2006-2015.

"АРС РЕГИА" пројектни биро
Коаутор и пројекатант на изради архитектонских и урбанистичких пројеката и пројеката
ентеријера - идејних, главних и извођачких

2002-2006.

Студио "Слијепчевић" пројектни биро
Аутор и пројектант на изради архитектонских и урбанистичких пројеката и пројеката
ентеријера - идејних, главних и извођачких

1997.

ЦИП - Центар за истраживање и пројектовање
април 1997. - децембар 1997.
Завод за архитектуру
Пројектант приправник на низу пројеката за мале и средње железничке станице.

1994-2002.

сарадник професора Миодрага Мирковића
Пројектант на преко 50 пројеката, како идејних, главних, односно извођачких за објекте
индивидуалне , вишепородичне изградње, пословне објекте, спортске хале и комплексе,
болнице, хотеле, објекте институција односно ентеријере.

2.

РАД У НАСТАВИ

2.1.

РЕДОВНА НАСТАВА

2012-2017.

Доцент
Депатман за архитектонске технологије, Универзитет у Београду - Архитектонски
факултет

2016/17.

Основне академске студије архитектуре
ОАСА 12050 - Архитектонске конструкције 2
1. година - 2. семестар
Руководилац предмета доц. Зоран Степановић
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Учесник
у
настави-половина
предавања:
Савремене
дрвене
кровне
конструкције, Покривање кровова, Кровни прозори и Димњачки и вентилациони
системи.
ОАСА 35070 - Студио 03а - развој пројекта
3. година - 5. семестар
Руководилац предмета: проф. др Ана Радивојевић
Руководилац студија
ОАСА 36060 - Студио 04 - синтеза
3. година - 6. семестар
Руководилац СЦ проф мр Милан Вујовић
Руководилац студија
2016/17.

Мастер академске студије - Архитектура
МАСА - АТ 12013-01/02 - Студио М02 АТ- Семинар 2
1. година, 2.
семестар
Руководилац студија: доц. др Љиљана Ђукановић
МАСА - АТ 23012-01/02 - Студио М03 АТ - Семинар 1
2. година, 3.
семестар
Руководилац студија: доц. др Наташа Ћуковић-Игњатовић
МАСА - 12050-02 - Изборни предмет 2 - Архитектонске технологије
Архитектура: пројекат - објекат - детаљ
1. година, 2. семестар
Руководилац предмета

2015/16.

Основне академске студије архитектуре
ОАСА 12050 - Архитектонске конструкције 2
1. година - 2. семестар
Руководилац предмета доц. Зоран Степановић
Учесник
у
наставиполовина
предавања:
Савремене
дрвене
кровне
конструкције, Покривање кровова, Кровни прозори и Димњачки и вентилациони
системи.
МОДУЛ 9 - Студио пројекат 2 - архитектонске конструкције,
2. година, 4. семестар
Руководилац предмета: проф. др Ана Радивојевић
Руководилац студија
ОАСА 12060 - Синтеза елемената и склопова: пројекат зидане зграде
1. година - 2. семестар
Руководилац предмета: проф. др Милица Јовановић-Поповић
Учесник у спровођењу наставе.
МОДУЛ 23 - 23.2 Стручна екскурзија или летња радионица
3. година, 6. семестар
Руководилац радионице

2015/16

Мастер академске студије - Архитектура
МАСА - АТ 12013-01/02 - Студио М02 АТ- Семинар 2
1. година, 2. семестар
Руководилац студија: проф. др Милица Јовановић-Поповић
МАСА - АТ 23012-01/02 - Студио М03 АТ - Семинар 1
2. година, 3. семестар
Руководилац студија: доц. др Наташа Ћуковић-Игњатовић
МАСА - 12050-02 - Изборни предмет 2 - Архитектонске технологије
Архитектура: пројекат - објекат - детаљ
1. година, 2. семестар
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Руководилац предмета

2014/15.

Основне академске студије архитектуре
ОАСА 12050 - Архитектонске конструкције 2
1. година - 2. семестар
Руководилац предмета доц. Зоран Степановић
Учесник
у
наставиполовина
предавања:
Савремене
дрвене
кровне
конструкције, Покривање кровова, Кровни прозори и Димњачки и вентилациони
системи.
МОДУЛ 9 - Студио пројекат 2 - архитектонске конструкције,
2. година, 4. семестар
Руководилац предмета: проф. др Ана Радивојевић
Руководилац студија
ОАСА 12060 - Синтеза елемената и склопова: пројекат зидане зграде
1. година - 2. семестар
Руководилац предмета: проф. др Милица Јовановић-Поповић
Учесник у спровођењу наставе.

2014/15.

Мастер академске студије - Архитектура
МОДУЛ М6.1– Студио – Усмерење
3. семестар Mастер академских студија, 2014/15
Руководилац студија
МОДУЛ М6.2 – Семинар
3. семестар мастер академских студија, 2014/15
Руководилац предмета
МОДУЛ М7 - Пројектантска Радионица 3
3. семестар мастер академских студија, 2014/15
Руководилац радионице

2013/14.

Основне академске студије архитектуре
Архитектонске конструкције 1, новинаставни план на 1. годиниОсновних
академских
студија – предметни наставник проф. др Милица Јовановић-Поповић и проф. др
Бранислав
Жегарац, припрема и реализација вежби и испита, прегледање и
оцењивање семестралних радова, консултације са студентима.
Учесник у настави- предавања: Покривање кровова
МОДУЛ 9 - Студио пројекат 2 - архитектонске конструкције,
2. година, 4. семестар
Руководилац предмета: проф. др Александра Крстић-Фурунџић
Руководилац студија

2013/14.

Мастер академске студије - Архитектура
МОДУЛ М6.1– Студио – Усмерење
3. семестар Mастер академских студија
Руководилац студија
МОДУЛ М7 - Пројектантска Радионица 3
3. семестар мастер академских студија
Руководилац радионице

2012/13.

Основне академске студије архитектуре
Архитектонске конструкције 1, новинаставни план на 1. години Основних
академских
студија – предметни наставник проф. др Милица Јовановић-Поповић и проф. др
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Бранислав Жегарац, припрема и реализација вежби и испита, прегледање и
оцењивање семестралних радова, консултације са студентима.
Учесник у настави- предавања: Покривање кровова
МОДУЛ 9 - Студио пројекат 2 - архитектонске конструкције,
2. година, 4. семестар
Руководилац предмета: проф. др Александра Крстић-Фурунџић
Руководилац студија
2012/13.

Мастер академске студије - Архитектура
МОДУЛ М7 - Пројектантска Радионица 1
1. семестар мастер академских студија, 2012/13
Руководилац радионице

У области Основних академских студија Кандидат је радио на следећим предметима:
1997-2012.

Асистент, Виши стручни сарадник, стручни сарадник и асистент приправник
Архитектонске конструкције 1,старинаставни план на 1. и 2. години, предметни
наставници: проф. др Милица Јовановић-Поповић и проф. др Бранислав Жегарац,
припрема и реализација вежби и испита, прегледање и оцењивање семестралних
радова, консултације са студентима;
Архитектонске конструкције 2, старинаставни план на 3. години, предметни наставник
проф. др Александра Крстић-Фурунџић, припрема и реализација вежби, прегледање и
оцењивање семестралних радова, консултације са студентима;
Архитектонске конструкције 3, старинаставни план на 4. и 5. години, предметни
наставник проф. др Славка Станковић и проф. др Станка Димић, припрема и
реализација вежби и испита, прегледање и оцењивање семестралних радова,
консултације са студентима;
Студио пројекат 2 - Архитектонске конструкције, новинаставни план на 2. години
Основних академских студија – руководилац студија ванредни проф. др Лидија Ђокић,
припрема и реализација вежби и испита, прегледање и оцењивање семестралних
радова, консултације са студентима;
Архитектонске конструкције 1, новинаставни план на 1. години Основних академских
студија – предметни наставник проф. др Милица Јовановић-Поповић и проф. др
Бранислав
Жегарац, припрема и реализација вежби и испита, прегледање и
оцењивање семестралних радова, консултације са студентима;
Архитектонске конструкције 2, новинаставни план на 2. години Основних академских
студија – предметни наставник проф. др Александра Крстић-Фурунџић и доцент др
Александар Рајчић, припрема и реализација вежби, прегледање и оцењивање
семестралних радова, консултације са студентима;
Архитектонске конструкције 3, новинаставни план на 2. години Основних академских
студија – предметни наставник проф. др Александра Крстић-Фурунџић и доцент др
Јелена Ивановић - Шекуларац, припрема и реализација вежби, прегледање и
оцењивање семестралних радова, консултације са студентима;

У области Дипломских академских студија Кандидат је радио на следећим предметима:
1997-2012.

Асистент, Виши стручни сарадник, стручни сарадник и асистент приправник
Мастер, модул М.04.01 - Мастер пројекат, новинаставни план на 1. години Дипломске
академске студије, Пројектовање и реализација стамбених и пословних објеката
намењених тржишту у центру, руководилац студија проф. др Бранислав Жегарац,
припрема и реализација вежби, прегледање и оцењивање семестралних радова,
консултације са студентима;
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Мастер, модул М.05.01.Т - Мастер пројекат, новинаставни план на 1. години Дипломске
академске студије, Сајамски комплекс у Шапцу, руководилац студија проф. др
Бранислав Жегарац, припрема и реализација вежби, прегледање и оцењивање
семестралних радова, консултације са студентима.

2.2.

ОЦЕНА ПЕДАГОШКОГ РАДА
Оцена педагошког рада добијена у студентским анкетама током целокупног
изборног периода:

2016/17.

Студио 03а - Развој пројекта, ИАСА-35070-07
Просечна оцена 4.70
Студио 03а - Развој пројекта, ОАСА-35070-07
Просечна оцена 4.31

2015/16.

Студио М03 АТ - Семинар 1 - Архитектура: Пројекат – објекат – детаљ, МАСААТ23012-03
Просечна оцена 5.00
ИАСА-12050- Архитектонске конструкције 2
Просечна оцена 3.73
Изборни предмет 2 - Архитектонске технологије - Архитектура: пројекат, објекат,
детаљ, МАСА-12050-02
Просечна оцена 4.12
Студио М02 АТ - Семинар 2 - Архитектура: пројекат – објекат – детаљ, МАСА
АТ12013-03
Просечна оцена 4.14
Архитектонске конструкције 2, ОАСА-12050
Просечна оцена 3.90

2013/14.

4.1. Курс 4.1 - Архитектонске конструкције 1, ОАСА 2013-02
Просечна оцена 4.24

2.3.

МЕНТОРСТВО

2012-2017.

Ментор на изради два Дипломска рада (по старом наставном програму) на
Универзитету у Београду - Архитектонски факултет

2012-2017.

Члан комисије на изради преко 20 Дипломских радова (по старом наставном програму)
на Универзитету у Београду - Архитектонски факултет

2011.

Ментор на међународном студентском конкурсу "continuity&change" организован од
стране "IONMINCU" UniversityofArchitectureandUrbanism, Букурешт, Румунија.
Студент Славиковић Милена - друга награда
линк: https://www.uauim.ro/en/upgrade/prizes/

3.

ТЕОРИЈСКО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД

3.1.

МОНОГРАФИЈЕ

2012.

Драган Марчетић: „АРХИТЕКТУРА : пројекат - објекат - детаљ ”, монографија, издавач:
Архитектонски факултет Универзитета у Београду, Београд, 2012.;ISBN 978-86-7924075-0, COBISS.SR-ID 193646348

3.2.

УЏБЕНИЧКА ЛИТЕРАТУРА
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2015-2017.

Извод из предавања за предмет "Архитектонске конструкције 2" :
"Димњачки и вентилациони системи", Архитектонски факултет Универзитета у
Београду, електронско издање

2015-2017.

Извод из предавања за Архитектонске конструкције 2 :
"Кровни прозори", Архитектонски факултет Универзитета у Београду, електронско
издање

2015-2017.

Извод из предавања за предмет "Архитектонске конструкције 2" :
"Покривање кровова", Архитектонски факултет Универзитета у Београду, електронско
издање

2015-2017.

Извод из предавања за предмет "Архитектонске конструкције 2" :
"Савремене дрвене кровне конструкције", Архитектонски факултет Универзитета у
Београду, електронско издање

2005.

Практикум за вежбе за Архитектонске конструкције 1 : "Изолација од подземне влаге
и воде", Архитектонски факултет Универзитета у Београду

3.3.

НАУЧНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
Међународне научне конференције

2016.

Драган Марчетић, Милан Максимовић: "Технологија као глобализовани контекст
архитектуре", ФИЛУМ -XI међународни научни скуп - Српски језик, књижевност,
уметност, Филолошко-уметнички факултетУниверзитета у Крагујевцу,стр. 215-223.
ISBN:978-86-80596-04-4

2016.

Драган Марчетић, Андреј Јосифовски: "The Concept of SMART ARCHITECTURE IN
SERBIA - One Belgrade Experience", 3rd INTERNATIONAL ACADEMIC CONFERENCE ON
PLACES AND TECHNOLOGIES "PLACES&TECHNOLOGIES 2016", Book of Abstracts,
Универзитет у Београду, Архитектонски факултет,стр.134.
ISBN:978-86-7924-160-31, COBISS.SR-ID 222643468

2015.

Драган Марчетић: "Савремени кровни омотач", Научно стручни симпозијум
"INSTALACIJE & ARHITEKTURA 2015", Универзитет у Београду, Архитектонски
факултет, стр.55-61.
ISBN 978-86-7924-154-2, COBISS.SR-ID 220359948

2012.

Драган Марчетић: "Архитектура између теорије и праксе, уметности итехнике",
Научно стручни симпозијум "INSTALACIJE & ARHITEKTURA 2012", Универзитету
Београду, Архитектонски факултет, стр..53-58
ISBN 978-86-7924-086-6, COBISS.SR-ID 194988812

3.4.

НАУЧНЕ РЕЦЕНЗИЈЕ

2017.

Рецензент радова Зборника са XI међународног научног скупа одржаног
на Филолошко-уметничком факултету Универзитета у Крагујевцу за секцију
Примењене и ликовне уметности (област Архитектура) /М14/

4.

Р А Д
У
У М Е Т Н И Ч К О Ј
архитектонско пројектовање

4.1.

РЕАЛИЗОВАНИ ОБЈЕКТИ

4.1.1.

Међународни

2001.

Стамбена вила “Бобар”, Стевана Крњића 22, Бијељина, Република Српска
Ауторски тим: Миодраг Мирковић и Драган Марчетић.

О Б Л А С Т И
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Инвеститор: Милан Бобар, Бијељина.
Бруто површина објекта 800 м2.
Објекат изведен 2001. године.

4.1.2.

Национални

2014.

Пословно-стамбени објекат, улица Добрачина 8, Београд
Ауторски тим: проф. Миодраг Мирковић и Драган Марчетић
Инвеститор: “Србоштампа”, Добрачина 8, Београд.
Бруто површина објекта 3950 м2.
Почетак градње 2008. године. Објекат изведен 2014. године.

2010.

Стамбени објекат, улица Аугуста Цесарца 21, Београд
Аутор: Драган Марчетић
Инвеститор: “Дел”,д.о.о., Ниш.
Бруто површина објекта 788 м2.
Почетак градње 2009. године. Објекат је изведен 2010. године.

2008.

Пословно – стамбени објекат “Паркинг”, Смедеревска Паланка
Ауторски тим: Драган Марчетић и Вукашин Слијепчевић.
Инвеститор: ЗИБ д.о.о., Пазовачки пут 7ц, Београд.
Извођач: ИП Неимар д.о.о., Београд.
Бруто површина објекта 8330 м2.
Почетак градње у октобру 2003. године. Објекат је изведен 2008. године.

2007.

Пословни објекат, насеље Сунчани брег, Бањица, Београд
Ауторски тим: Драган Марчетић и Вукашин Слијепчевић.
Инвеститор: ЗИБ д.о.о., Пазовачки пут 7ц, Београд.
Извођач: ИП Неимар д.о.о., Београд.
Бруто површина објекта 3330 м2.
Почетак градње у априлу 2004. године. Објекат је изведен 2007. године.

2007.

“Арка барка” хостел на води, булевар Николе Тесле бб, парк Ушће, Дунавски кеј,
Београд
Ауторски тим: Драган Марчетић, Вукашин Слијепчевић, Марија Григоропоулоу,
Василики Акритидоу, Борис Топаловић и Миодраг Зрнић
Инвеститор: Миодраг Зрнић, Београд.
Бруто површина објекта 231 м2.
Почетак градње у 2007. године. Објекат је изведен 2007. године.

2005.

Бензинска станица “Еуропетрол”, Аутопут Е-70, блок 22, Нови Београд
Аутор: Миодраг Мирковић.
Коаутор: Драган Марчетић.
Инвеститор: “Еуропен”, Београд.
Бруто површина објекта 600 м2.
Почетак градње у марту 2004. године, објекат изведен 2005. године.

2005.

Стамбена кућа “Кутлешић”, улица Николе Ђурковића 28,
Вождовац, Београд
Ауторски тим: Драган Марчетић и Вукашин Слијепчевић.
Инвеститор: Ратомир Кутлешић.
Бруто површина објекта 582 м2.
Почетак градње 2005. године. Објекат је у фази извођења.

2004.

Супермаркет “Веропоулос”, угао улица Војислава Илића и Заге Маливук, Београд
Ауторски тим: Драган Марчетић и Вукашин Слијепчевић.
Инвеститор: Веропоулос д.о.о., Београд.
Извођач: ИП Неимар д.о.о., Београд.
Бруто површина објекта 5830 м2.
Почетак градње у априлу 2004. године, објекат изведен у децембру 2004. године.

2004.

Стамбена кућа “Димић”, Пушкинова 41, Сењак, Београд
Ауторски тим: Драган Марчетић и Миодраг Мирковић.
Инвеститор: Александар Савески, Београд.
Бруто површина објекта 550 м2.
Почетак градње у мају 2004. године. Објекат је у фази извођења.
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2001.

Анекс стамбене куће “Стевановић”, Милана Тепића 15, Дедиње, Београд
Аутор: Драган Марчетић
Инвеститор: Мирослав Стевановић, Београд.
Извођач: Здравко Караулић и Драган Марчетић, Београд.
Бруто површина објекта 70 м2.
Објекат изведен 2001. године.

4.2.

РЕАЛИЗОВАНИЕНТЕРИЈЕРИ
Национални

2010.

Ентеријер стана, улица Његошева 8, Београд
Аутор: Драган Марчетић
Инвеститор: Драган Марчетић
Извођач: Драган Марчетић, Београд.
Нето површина стана28 м2.
Ентеријер изведен од 2008. године до 2010. године.

2003.

Пекара, улица Вишњићева, Београд
Аутор: Драган Марчетић.
Инвеститор: Дејан Носовић и Александар Прибишић.
Извођач: Драган Марчетић, Београд.
Бруто површина локала 70 м2.
Ентеријер изведен од новембра 2002. године до јануара 2003. године.

2000.

Продавница сатова “Еуропен”, улица Кнез Михаилова, Београд
Ауторски тим: Миодраг Мирковић и Драган Марчетић.
Инвеститор: “Еуропен”, Београд.
Бруто површина локала 100 м2.
Ентеријер изведен 2000. године.

1998.

Дискотека “Инферно”, улица Таковска, Рударско-геолошки факултет, Београд
Ауторски тим: Миодраг Мирковић и Драган Марчетић.
Инвеститор: Небојша Гргић, Срђан Вучковић и остали , Београд.
Бруто површина локала 400 м2.
Изградња започела у октобру 1998. године, енетријер изведен 28. децембра
године.

1998.

4.3.

УРБАНИСТИЧКО - АРХИТЕКТОНСКИ ПРОЈЕКТИ

4.3.1.

Међународни

2016.

Урбанистичко-архитектонско решење стамбеног насеља "Круглое озеро" у Тјумену,
Руска Федерација
Урбанистичко-архитектонско решење стамбеног насеља са концептом стамбених
блокова са паркирањем-гаражирањем возила
Ауторски тим: проф. Миодраг Мирковић и Драган Марчетић

2012.

Архитектонско – урбанистичко решење стамбеног насеља у Екатерингсбургу, Руска
Федерација
Архитектонско-урбанистичко решење стамбеног насеља са концептом стамбених
кула, обданишта и школе са паркирањем-гаражирањем возила
Идејно решење
Ауторски тим: проф. Миодраг Мирковић и Драган Марчетић

2006.

Измена Генералног плана Универзитетског центра за атомску физику - Технопарк,
град Обнинск поред Москве, Руска Федерација
Измена Генералног плана са концептуалним решењима новопланираних објеката:
бизнис инкубатор, пословни објекти, хотел, надземна јавна гаража, медицински
факултет са клиником, спортско-рекреативни центар са затвореним базеном и
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тенискортом, специјализована средња школа, стамбени објекти, производни погони са
централизованим и аутоматизованим магацином.
Ауторски тим: Драган Марчетић и Милан Максимовић

4.4.

АРХИТЕКТОНСКИ ПРОЈЕКТИ – ИДЕЈНИ / ГЛАВНИ

4.4.1.

Међународни

2014.

Стамбени блок бр. 17, насеље Тјуменска слобода, Тјумен, Руска Федерација
Главни пројекат
Пројектантски тим: проф. Миодраг Мирковић и Драган Марчетић

2014.

Стамбени блок бр. 16, насеље Тјуменска слобода, Тјумен, Руска Федерација
Главни пројекат
Пројектантски тим: проф. Миодраг Мирковић и Драган Марчетић

2014.

Објекат персонала - објекат бр. 6,7, село Заречје, поред Москве,Руска Федерација
Главни пројекат
Пројектантски тим: проф. Миодраг Мирковић и Драган Марчетић

2013.

Објекат инжењерског корпуса - објекат бр. 5, село Заречје, поред Москве, Руска
Федерација
Главни пројекат
Пројектантски тим: проф. Миодраг Мирковић и Драган Марчетић

2013.

Објекат подземне вентилационе коморе
- објекат бр. 2а, село Заречје, поред
Москве, Руска Федерација
Главни пројекат
Пројектантски тим: проф. Миодраг Мирковић и Драган Марчетић

2013.

Стамбена вила - објекат бр. 2, село Заречје, поред Москве, Руска Федерација
Главни пројекат
Пројектантски тим: проф. Миодраг Мирковић и Драган Марчетић

2010.

Стамбени објекат, Муртовина, Подгорица
Идејни пројекат и главни прјекат
Ауторски тим: Драган Марчетић и Лела Реџепагић

2010.

Стамбени објекат, Подгорица
Идејни пројекат и главни прјекат
Ауторски тим: Драган Марчетић, Лела Реџепагић

2009.

Пословни објекат, Забјело, Подгорица
Идејни пројекат.
Ауторски тим: Драган Марчетић и Лела Реџепагић

2008.

Пословни објекат - ГИНТ, Ранжирна станица, Подгорица
Идејни пројекат, главни пројекат
Ауторски тим: Драган Марчетић, Лела Реџепагић и Милан Максимовић

2006.

Бизнис Инкубатор у оквиру Технопарка , Универзитетског центра
Технопарк, град Обнинск поред Москве, Руска Федерација
Идејни пројекат
Ауторски тим: Драган Марчетић и Милан Максимовић

2003.

Играоница “ Izzyland ”, Будва, Црна Гора
Идејно решење
Ауторски тим: Драган Марчетић и Вукашин Слијепчевић

2003.

Стамбена кућа “Васин”, Херцег Нови, Црна Гора
Реконструкција
Идејно решење
Аутор: Драган Марчетић

за атомску физику,
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2000.

Стамбена вила “Бобар”, Стевана Крњића 22, Бијељина, Република Српска
Идејно решење, главни пројекат.
Ауторски тим: проф. Миодраг Мирковић и Драган Марчетић

2000.

Тржни центар “Кнез Иво из Семберије” – Робна кућа, нови град на
Слобомир, Република Српска
Идејно решење
Аутор: Драган Марчетић

1999.

Спортска дворана, Пале, Република Српска
Идејно решење
Ауторски тим: проф. Миодраг Мирковић и Драган Марчетић

4.4.2.

Национални

2017.

Сплав "Кућица", река Сава, Београд
Идејно решење и главни пројекат
Ауторски тим: Драган Марчетић и Андреј Јосифовски

2013.

Стамбени објекат, Авала, Београд
Идејни пројекат
Аутор: Драган Марчетић

2013.

Реконструкција и изградња мултифункционалног центра „Скадарлија“, блок између
улица Скадарске, Душанове и Цетињске улице, Београд
Идејно решење
Аутор: проф. Миодраг Мирковић
Коаутор: Драган Марчетић

2010.

Доградња Фармацеутског факултета, Београд
Идејни пројекат, главни пројекат
Аутор: Драган Марчетић

2010.

Стамбени објекат, Зубин Поток
Идејни пројекат
Аутор: Драган Марчетић

2009.

Стамбени објекат, улица Аугуста Цесарца 21, Београд
Идејни пројекат, главни пројекат
Аутор: Драган Марчетић

2009.

Стамбени објекат, реконструкција, улица Живана Богуновића бб, Нови Бановци
Идејни пројекат.
Аутор: Драган Марчетић

2008.

Пословно-стамбени објекат у Блоку 58, Нови Београд
Идејни пројекат.
Аутор: проф. Миодраг Мирковић
Коаутор: Драган Марчетић

2008.

Стамбени објекат, Кумодраж, Београд
Идејни пројекат, главни пројекат
Аутор: Драган Марчетић

2008.

Стамбени објекат, улица Хероја Милана Тепића 18, Београд
Идејни пројекат
Ауторски тим: проф. Миодраг Мирковић и Драган Марчетић

2008.

Пословно-стамбени објекат, улица Добрачина 8, Београд
Идејни пројекат, главни пројекат
Ауторски тим: проф. Миодраг Мирковић и Драган Марчетић

2007.

Стамбени објекат Ц3-Ц4, насеље Сунчана страна – Југовићево, Нови Сад
Главни пројекат.
Аутори: Шкарт

реци

Дрини
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2007.

Трговачки центар на Ади хуји, Палилула, Београд
Главни пројекат са изменама идејног решења
Ауторски тим: проф. Миодраг Мирковић и Драган Марчетић

2006.

Робна кућа, угао Партизанске улице и Сентандрејског друма, Нови Сад
Идејни пројекат
Ауторски тим: Драган Марчетић и Вукашин Слијепчевић

2006.

Кућа за младе на води, булевар Николе Тесле бб, парк Ушће, Дунавски кеј, Београд
Идејни и главни пројекат
Ауторски тим: Драган Марчетић и Вукашин Слијепчевић

2005.

Пословни објекат, улица Партизанска, Нови Сад
Идејно решење
Ауторски тим: Драган Марчетић и Вукашин Слијепчевић

2005.

Стамбени објекат, угао улица Улцињске и Станислава Сремечевића, Београд
Идејни пројекат
Ауторски тим: Драган Марчетић и Вукашин Слијепчевић

2004.

Пословни објекат, насеље Сунчани брег, Бањица, Београд
Идејни пројекат, главни пројекат, извођачки пројекат.
Ауторски тим: Драган Марчетић и Вукашин Слијепчевић

2004.

Супермаркет Веропоулос, угао улица Војислава Илића и Заге Маливук, Београд
Идејни пројекат, главни пројекат, извођачки пројекат.
Ауторски тим: Драган Марчетић и Вукашин Слијепчевић

2003.

Пословно – стамбени објекат “Паркинг” , Смедеревска Паланка
Идејни пројекат, главни пројекат, извођачки пројекат.
Ауторски тим: Драган Марчетић и Вукашин Слијепчевић

2003.

Партерно уређење главне градске улице - Првог Српског Устанка,
Паланка
Идејно решење
Ауторски тим: Драган Марчетић и Вукашин Слијепчевић

2003.

Стамбена кућа “Кутлешић”, Вождовац, Београд
Идејни пројекат, главни пројекат, извођачки пројекат.
Ауторски тим: Драган Марчетић и Вукашин Слијепчевић

2002.

Реконструкција бензинске станице, аутопут Е75, Мали Пожаревац
Идејно решење
Ауторски тим: Драган Марчетић и Вукашин Слијепчевић

2002.

Бензинска станица, Браће Јерковић, Београд
Идејно решење
Ауторски тим: Драган Марчетић и Вукашин Слијепчевић

2001.

Апартмани у Партизанским водама, Златибор
Идејно решење
Ауторски тим: проф. Миодраг Мирковић и Драган Марчетић

2001.

Стамбена кућа “Димић”, Пушкинова 41, Сењак, Београд
Идејно решење, главни пројекат.
Ауторски тим: Драган Марчетић и Миодраг Мирковић

2001.

Стамбена двојна кућа “Предојевић”, Аугуста Цесарца 14а, Београд
Идејно решење
Ауторски тим: проф. Миодраг Мирковић и Драган Марчетић

2000.

Бензинска станица “Еуропетрол”, аутопут Е-75, Нови Београд
Идејно решење, главни пројекат.
Аутор: проф. Миодраг Мирковић
Коаутор: Драган Марчетић

Смедеревска
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2000.

Стамбена кућа “Станојевић”, Пуковника Пејовића 3а, Вождовац, Београд
Реконструкција
Идејно решење
Аутор: Драган Марчетић

2000 -

Анекс стамбене куће “Стевановић”, Милана Тепића 15, Дедиње, Београд
Идејно решење, главни пројекат, извођачки пројекат.
Аутор: Драган Марчетић

1999.

Ординација “Др Дедовић” са апартманима, Мира Попаре 77, Баново Брдо,
Реконструкција
Идејно решење
Аутор: Драган Марчетић

1999.

Тенис клуб “Газела”, Нови Београд
Реконструкција
Идејно решење
Аутор: Драган Марчетић

1996.

Стамбена двојна кућа “Бурдуш”, Крупањ
Идејно решење, главни пројекат.
Ауторски тим: проф. Миодраг Мирковић и Драган Марчетић

1997.

Кућа “Васин”, Генерала Грујића 1, Дедиње, Београд
Реконструкција
Идејно решење
Аутор: Драган Марчетић

4.5.

ЕНТЕРИЈЕРИ - ИДЕЈНИ / ГЛАВНИ

4.5.1.

Међународни

2014.

Реконструкција главне поште, Медитеранска улица бр.8, Будва, Црна Гора
Идејно решење и главни пројекат
Ауторски тим: Драган Марчетић и Лела Реџепагић

2013.

Адаптација ентеријера дела објекта, "Титова вила", Мељине, Херцег Нови, Црна Гора
Идејно решење и главни прјекат
Ауторски тим: Драган Марчетић и Лела Реџепагић

4.5.2.

Национални

2008.

Ентеријер стана, улица Његошева 8, Београд
Идејни и извођачки пројекат
Аутор: Драган Марчетић

2004.

Адаптација стана у улици Светозара Марковића 15, Београд
Идејни пројекат, главни пројекат.
Ауторски тим: Драган Марчетић и Вукашин Слијепчевић

2002.

Пекара, улица Вишњићева, Београд
Идејно решење, главни пројекат, извођачки пројекат.
Аутор: Драган Марчетић

2001.

Кафе у холу Дома омладине, улица Македонска, Београд
Идејно решење
Аутор: Драган Марчетић

2000.

Продавница сатова “Еуропен”, улица Кнез Михаилова, Београд
Идејно решење, главни пројекат, извођачки пројекат.
Ауторски тим: проф. Миодраг Мирковић и Драган Марчетић.

1998.

Дискотека “Инферно”, улицаТаковска, Београд
Идејно решење, главни пројекат, извођачки пројекат.

Београд
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Ауторски тим: проф. Миодраг Мирковић и Драган Марчетић
1997.

Вински подрум “Порто”, Милана Тепића 15, Београд
Идејно решење.
Аутор: Драган Марчетић

4.6.

КОНКУРСНИ РАДОВИ
Осам награда на јавним, анонимним, отвореним - националним конкурсима:
две ПРВЕ НАГРАДЕ,
две ТРЕЋЕ НАГРАДЕ,
једна ЧЕТВРТА НАГРАДА,
два ОТКУПА и
једно ОБЕШТЕЋЕЊЕ.
Четири награде на позивним конкурсима:
једна ТРЕЋА НАГРАДА на међународном позивном конкурсу
три ПРВЕ НАГРАДЕ на националним позивним конкурсима.

4.6.1

Општи, јавни, анонимни и отворени конкурси
Међународни

2010.

Јавни, анонимни, једностепени, отворени, архитектонско-урбанистички конкурс за хотел
ИГАЛО у Игалу, Црна Гора
Аутор: Драган Марчетић
Национални

2017.

Јавни, анонимни, једностепени, отворени, урбанистичко-архитектонски конкурс за шире
подручје Хиподрома, ГО Чукарица, Београд
Аутори: Драган Марчетић и Милан Максимовић
расписивач - Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.

2017.

Јавни, анонимни, једностепени, отворени, урбанистичко-архитектонски конкурс дела
Мaкишког поља, ГО Чукарица, Београд
ПРВА НАГРАДА
Аутори: Драган Марчетић и Милан Максимовић
расписивач - Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.

2016.

Јавни, анонимни, једностепени, отворени, урбанистичко-архитектонски конкурс за део
блока 13 на Новом Београду - Београдска филхармонија, Београд
ПРВА НАГРАДА
Аутори: Драган Марчетић и Милан Максимовић
расписивач - Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.

2016.

Јавни, анонимни,једностепени, отворени, урбанистичко-архитектонски конкурс за
израду идејног решења за изградњу објекта Градске галерије на Косанчићевом венцу
у Београду
Аутори: Драган Марчетић и Милан Максимовић
расписивач - град Београд, Градска управа града Београда, Агенција за инвестиције и
становање

2016.

Јавни, анонимни, двостепени, отворени, архитектонски конкурс за израду идејног решења
реконструкције објекта у Ресавској 40б и пренамену у Музеј града Београда, улица
Ресавска, Београд
ОТКУП
Аутори: Драган Марчетић и Милан Максимовић
расписивач - Градска управа града Београда, Агенција за инвестиције и становање
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2014.

Јавни, анонимни, једностепени, отворени, урбанистичко-архитектонски конкурс за
израду урбанистичко-архитектонског решења аутобуске и железничке станице Нови
Београд и комерцијално- пословног комплекса у блоку 42 у Новом Београду
УЖИ ИЗБОР
расписивач - Урбанистички завод Београда, ЈУП у сарадњи са Друштвом архитеката
Београда
Аутори: Драган Марчетић и Милан Максимовић

2007.

Јавни, анонимни, једностепени, отворени, урбанистичко-архитектонски конкурс за
решење простора "Трг костурница" - Расински Трг у Крушевцу
ОТКУП
Аутори: Драган Марчетић и Милан Максимовић
расписивач - Дирекција за изградњу града Крушевца

2006.

Јавни, анонимни, једностепени, отворени, урбанистичко-архитектонски конкурс за
партерно уређење Теразијске терасе, Београд
ТРЕЋА НАГРАДА
Аутори: Драган Марчетић и Милан Максимовић

2005.

Позивни и општи,јавни, анонимни, једностепени, отворени, архитектонско-урбанистички
конкурс за стамбени објекат у Скерлићевој улици, Београд
Аутори: Драган Марчетић, Вукашин Слијепчевић и Грбић Младен

2003.

Јавни, анонимни, једностепени, отворени, архитектонско-урбанистички конкурс за
градскугалерију на Тргу Републике, Београд
Аутор: Драган Марчетић

1998.

Јавни, анонимни, једностепени, отворени, архитектонско-урбанистички конкурс за хотел
у Рајићевој улици, Београд
ОБЕШТЕЋЕЊЕ
Ауторски тим: Драган Марчетић и Милан Максимовић

1998.

Јавни, анонимни, једностепени, отворени, урбанистичко-архитектонски конкурс за
пословно-трговачки центар са становањем, Стара Моравица
ТРЕЋА НАГРАДА
Ауторски тим: Драган Марчетић и Милан Максимовић

1998

Јавни, анонимни, идејни, архитектонски конкурс за решење типских бензинских
станица компаније Беопетрол
Ауторски тим: Драган Марчетић и Дејан Пинтар
расписивач : Беопетрол А.Д. и С.А.С

1990.

Јавни, анонимни, једностепени, отворени, архитектонски конкурс за редизајн старих
београдских трамваја, Београд
ЧЕТВРТА НАГРАДА
Ауторски тим: Драган Марчетић, Милан Максимовић и Милан Миловановић
расписивач : ЈКП Градско саобраћајно предузеће Београд

4.6.2

Позивни конкурси
Међународни

2017.

Позивни, пројектни, једностепени, међународни конкурс за архитектонско идејно решење
уличних и дворишних фасада стамбеног објекта "Калемегдан парк" на КП 698, КП 702/1,
КП 703/1 КО Стари Град између улица Тадеуша Кошћушког, улице Цинцар Јанка и улице
Цара Уроша у Београду
ТРЕЋА НАГРАДА
Аутор: Драган Марчетић
(прва награда - ChapmanTaylor)
расписивач - "Калемегдан парк" д.о.о. Београд из Београда
Национални

2008.

Позивни, пројектни, једностепени конкурс за архитектонско - урбанистичко идејно
решење пословног објекта у Блоку 58, Нови Београд
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ПРВА НАГРАДА
Аутор: проф. Миодраг Мирковић
Коаутор: Драган Марчетић
расписивач - "VIOLAINVEST“ д.о.о. Београд
2000.

Позивни, пројектни, једностепени конкурс за архитектонско - урбанистичко идејно
решење бензинске станице “Еуропетрол”, Нови Београд
ПРВА НАГРАДА
Аутор: проф. Миодраг Мирковић
Коаутор: Драган Марчетић
расписивач - "Еuropen" д.о.о., Београд

1995.

Позивни, пројектни, једностепени конкурс за урбанистичко -архитектонско
решење “Business ” хотела на острву Мамула, залив Бока Которска, Црна Гора
Реконструкција старе тврђаве.
ПРВА НАГРАДА
Ауторски тим: проф. Миодраг Мирковић и Драган Марчетић
расписивач - MonteRoyalPictures, Београд

4.7.

ГРАФИЧКИ ДИЗАЈН

2001.

Позивни, пројектни, једностепени конкурс за дизајн VISA картицеSociete General
Yugoslav Bank, Београд
Позивни конкурс.
ДРУГА НАГРАДА
Ауторски тим: Драган Марчетић и Растко Миљеновић
расписивач - Societe General Yugoslav Bank, Београд

1994.

Дизајн за знак и лого фирме “Бродоградилиште Београд”, Београд
Национални конкурс.
Аутор: Драган Марчетић
расписивач - Бродоградилиште Београд, Београд

5.

ИЗЛОЖБЕ

5.1

МЕЂУНАРОДНЕ ИЗЛОЖБЕ

2014.

Међународна изложба: Contemporary Green Architecture IN CHINA AND SERBIA - 15x15,
"Infinity Residential Building", Design:
Miodrag Mirkovic, Dragan Marcetic, хол
Архитектонског факултета Универзитета у Београду, октобар 2014. године

2011.

Међународна изложба "Architektur im Ringturm, BELGRAD - MOMENTE DER
ARCHITEKTUR", изложба карактеристичних архитектонских реализација града
Београда,приказ Стамбено-пословног објекта - ''Infinity'', улица
Добрачина
8,
Београд, Изложбени центар Vienna Insurance Group, 1010 Wien-Schuttering 30, Беч,
Аустрија.

5.2.

НАЦИОНАЛНЕ ИЗЛОЖБЕ

2017.

Изложба "ДАНИ АРХИТЕКТУРЕ - БЕОГРАД БУДУЋНОСТИ", Хала 2, ниво S, Београдски
Сајам Грађевине SEEBBE 2017., 19.-23. април 2017. године

2017.

Изложба конкурсних радова за део блока 13 на Новом Београду - Београдска
филхармонија, Београд, Урбанистички завод Београда, 2017. година

2017.

Изложба конкурсних радова за израду идејног решења на урбанистичкоархитектонском конкурсу за изградњу објекта Градске галерије на Косанчићевом венцу,
Београд, у холу Скупштине града Београда на Тргу Николе Пашића 6, од 06.марта до
10.марта 2017. године

2016.

Изложба "Теразијска тераса кроз пројекте и архитектонске конкурсе", Галерија Лумбаго,
децембар 2016. године. Изложбу подржала Фондација Милан Злоковић.

идејно
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2016.

Изложба конкурсних радова за израду идејног решења рекострукције објекта у Ресавској
40б и пренамену у Музеј града Београда, у просторијама Музеја града Београда, улица
Ресавска 40б, Београд, од 22. новембра до 30. новембра 2016. године

2014.

Изложба конкурсних радова за израду урбанистичко-архитектонског решења аутобуске
и железничке станице Нови Београд и пословно - комерцијалног комплекса у блоку 42 у
Новом Београду, Урбанистички завод Београда, од 26. јуна до 10. јула 2014. године

2011.

33. Салон архитектуре - Знаци живота: архитектура око нас..., 2011. године, Музеј
примењене уметности Београд.
Пројекат стамбеног објектана Дедињу, улица Аугуста Цесарца 21, Београд, 2011. година.

2007.

Изложба конкурсних радова за партерно уређење Теразијске терасе, Музеј
примењене уметности Београд, 2007. година.

2005.

27. Салон архитектуре, 2005. године, Музеј примењене уметности Београд.
Пројекат супермаркета Веропоулос на углу улица Војислава Илића и Заге Маливук,
2005. година.

2003.

Изложба конкурсних радова за градску галерију на Тргу Републике, Конак
Љубице, 2003. година.

2001.

Изложба студената последипломског курса АУП са темом “Седам визуелних тема”,
Архитектонски факултет, Београд

1998.

Изложба конкурсних радова за хотел у Рајићевој улици, Музејпримењене уметности
Београд, 1998. година.

1998.

Изложба конкурсних радова за пословно-трговачки центар са
Старој Моравици, Општина Стара Моравица, 1998. година.

1998.

Изложба конкурсних радова за типске бензинске станице Беопетрола,
сала у пословном објекту Беопетрола, 1998. година.

1990.

Изложба конкурсних радова за редизајн старих београдских трамваја, Изложбена
галерија Културног центра у Београду, 1990. година.

6.

БИБЛИОГРАФИЈА

6.1

СТРУЧНЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ

6.1.1.

Међународне публикације

2015.

Каталог међународне изложбе "15 x 15 - Contemporary green architecture in China and
Serbia", Infinity Residential Building,design: Miodrag Mirkovic, Dragan Marcetic, ed. ARCHINA
/ DESIGN MEDIA PUBLISHING LIMITED , Univesity of Belgrade - Faculty of Architecture,
ISBN 978-988-14123-4-8; стр.234 -241.

2011.

Каталог међународне изложбе: Architektur im Ringturm XXV. "Wohn und Gescshafts haus
Dobracina "Infinity"". BELGRAD – MOMENTE DER ARCHITEKTUR. g./Editor Adolph Stiller,
Verlag Müry&Salzmann, Salzburg 2011., ISBN 978-3-99014-049-9;стр.106.

6.1.2.

Домаће публикације

2017.

Каталог изложбе - Отворени анкетни једностепени анонимни урбанистичко-архитектонски
конкурс за део блока 13 у Новом Београду, Дирекција за грађевинско земљиште и
изградњу Београда Ј.П., децембар 2016., стр.8-15.

2017.

Каталог изложбе - Конкурс за израду идејног решења Градске галерије на Косанчићевом
венцу , Друштво архитеката Београда (ДАБ), 2017., стр.83-85

кнегиње

становањем

у

Изложбена
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2016.

Каталог изложбе - КОНКУРС за израду идејног решења реконструкције објекта у
Ресавској 40б и пренамену у МУЗЕЈ ГРАДА БЕОГРАДА, Друштво архитеката Београда
(ДАБ), 2016., стр.23-25.

2014.

Каталог изложбе - конкурс за израду урбанистичко-архитектонског решења аутобуске и
железничке станице Нови Београд и пословно - комерцијалног комплекса у блоку 42 у
Новом Београду, Урбанистички завод Београда ЈУП у сарадњи са Друштвом архитеката
Београда - ДАБ, 2014., стр. 61.

2011.

"Српски архитекти 2000-2010", уредник Ана Ковенц Вујић, Инжењерска Комора Србије и
Друштво архитеката Београда,Београд, 2011., ISBN 978-86-903247-7-4, COBISS.SR-ID
185190924
"Аркабарка Хостел на води, Београд, Србија",стр. 162-163.

2011.

Каталог- "33.Салон архитектуре" Стамбени објекат на Дедињу, Београд, Београд, 2011.,
ISBN 978-86-7415-148-8 (брош.) COBISS.SR-ID 182693900, стр. 73.

2008.

Милан Максимовић, Архитектура и, Архитектонски факултет Унивезитета у Београду,
2008., ISBN 978-86-7924-007-1, COBISS.SR-ID144517900; "Урбанистичко-архитектонски
конкурс за решење простора Расински Трг у Крушевцу", стр.248-249.

2008.

Милан Максимовић, Архитектура и, Архитектонски факултет Унивезитета у Београду,
2008., ISBN 978-86-7924-007-1, COBISS.SR-ID144517900; "Архитектонско-урбанистички
конкурс за хотел у Рајићевој улици у Београду", стр.130-145.

2008.

Милан Максимовић, Архитектура и, Архитектонски факултет Унивезитета у Београду,
2008., ISBN 978-86-7924-007-1, COBISS.SR-ID144517900; "Урбанистичко-архитектонски
конкурс за партерно решење Теразијске терасе", стр. 64-83.

2005.

Каталог - "27.Салон архитектуре" Супермаркет Веропоулос, Београд, Београд, 2005.,
ISBN ISBN 86-7415-091-8 (брош.) COBISS.SR-ID 121059852, стр. 42.

6.2

СТРУЧНА ПЕРИОДИКА

6.2.1.

Домаћа периодика

2017.

ЕНТЕРИЈЕР бр.88., "Блок 13 - Београдска филхармонија", април 2017. године., стр. 157161.

2006.

АМБИЈЕНТИ бр.11., "Истраживање", јун 2006., стр. 64-67.

2005.

ЕНТЕРИЈЕР бр.25., - специјал "Best of the Best", "Супермаркет Веропоулос", април
2005., стр. 157-161.

1999.

ФОРУМ- часопис Савеза архитеката Србије и Друштва архитеката Београда - бр.41,
(приказ конкурсних радова за урбанистичко-архитектонско решење пословнотрговачког центра са становањем у Старој Моравици),стр.34.

6.2.2.

Општа периодика

2017.

БЛИЦ - Дневни лист - 14. август 2017. - Београд., Економија. изд. "Блиц", "Паметна
зграда штеди енергију и новац"; Мирослава Бркић; стр.12

2017.

БЛИЦ - Дневни лист - 27. јул 2017. - Београд., Економија. изд. "Блиц", "Све на притисак
дугмета - Паметне инсталације за комфорну старост "; Мирослава Бркић; стр.12

2017.

ПОЛИТИКА - Дневни лист - 25. јул 2017. - Београд., Београд. изд. "Политика", "Град за
више од 30.000 становника на Макишком пољу"; Далиборка Мучибабић; стр.16

2017.

ПОЛИТИКА - Дневни лист - 12. мај 2017. - Београд., Моја кућа. изд. "Политика", "Београд
прати светске трендове"; Слађана Ранер; стр.Д2

2017.

БЛИЦ - Дневни лист - 10. јануар 2017. - Београд., Београд. изд. "Блиц", "Свемирска
Филхармонија са две сале"; Д. Тулимировић; стр.34
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2017.

ПОЛИТИКА - Дневни лист - 10. јануар 2017. - Београд., Београдска хроника. изд.
"Политика", "Парк на крову Филхармоније"; Д. Мучибабић; стр.17

2016.

ПОЛИТИКА - Дневни лист - 19. новембар 2016. - Београд., Београдска хроника. изд.
"Политика", "Музеј и у дворишту Музеја града"; Далиборка Мучибабић; стр.15

6.2.3.

Електронски медији

2017.

Интервју, Београдска хроника - резултати конкурса за Макишко поље, РТС 1, 26. јули
2017. године

2017.

Интервју, Јутарњи програм - Београдска Филхармонија, РТС 1, 20. април 2017. године

2017.

Снежана Ристић, "Златни пресек" - Културни кругови - Београдска Филхармонија, РТС,
Радио Београд 2, 01. фебруар 2017. године

7.

ЈАВНО

7.1.

СТРУЧНО - ПРОФЕСИОНАЛНИ ДОПРИНОС

2017.

Рецензент радова Зборника са XI међународног научног скупа одржаног
на Филолошко-уметничком факултету Универзитета у Крагујевцу за секцију
Примењене и ликовне уметности (област Архитектура) /М14.

2012-2016.

Учесник научних/стручних конференција националног и међународног значаја

2009-

Руководилац израде пројекта архитектуре,одговорни пројектант

2007.

Члан Инжењерске коморе Србије и носилац лиценце Инжењерске коморе
одговорног пројектанта (300 F393 07).

1997.

Члан Савеза Архитеката Србије /САС/.
Члан УИА - InternationalUnionofArchitects.

7.2.

ДОПРИНОС АКАДЕМСКОЈ И ШИРОЈ ЗАЈЕДНИЦИ

7.2.1.

Чланство у комисијама факултета

2010-2013.

Члан Централне комисије за пријемни испит Архитектонског факултета Универзитета у
Београду

2004-2009.

Члан Комисије за цртање - постављање композиција
Архитектонског факултета Универзитета у Београду

1997-2003.

Члан Централне комисије за пријемни испит Архитектонског факултета Универзитета у
Београду

1997-2002.

Члан Пописне комисије основних и покретних средстава Архитектонског факултета
Универзитета у Београду

7.2.2.

Учешће у активностима од значаја за развој и углед факултета

2014.

Учешће на међународној изложби организованој у оквиру сарадње Архитектонског
факултета и партнера из Кине - Liaoning Science and Technology Publishing House и
Archina која је до сада резултовала великом изложбом Зелена архитектура у Кини и
Србији одржаној на Архитектонском факултету у октобру 2014. године, као и посетом
кинеске државне делегације архитеката и издавача који су се том приликом упознали са
архитектонском праксом у Србији, уследило је издавање монографије Савремена
зелена архитектура у Кини и Србији – 15×15 (Contemporary Green Architecture in China
and Serbia – 15×15) чија је главна тема савремене праксе зелене архитектуре у Кини и
Србији.

СТРУЧНО

ДЕЛОВАЊЕ

-

за

Србије

пријемни

за

испит
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каталог међународне изложбе "15 x 15 - Contemporary green architecture in China and
Serbia", Infinity Residential Building,design: Miodrag Mirkovic, Dragan Marcetic, ed. ARCHINA
/ DESIGN MEDIA PUBLISHING LIMITED , Univesity of Belgrade - Faculty of Architecture,
ISBN 978-988-14123-4-8; стр.234 -241., 2015.
линк:
http://www.arh.bg.ac.rs/2015/12/03/publikacija-savremena-zelena-arhitektura-u-kini-isrbiji-15-x-15/?pismo=lat
7.2.3.

Учешће у ваннаставним активностима студената

2015 -16.

Учествовао и руководио у организацији и реализацији 2 (две) Стручне екскурзије радионице - EXPOMilan - Италија 2015. и Санкт Петербург - Руска Федерација 2016.
Такође је учествовао и у спровођењу ваннаставних активности студената приликом
посете изложбених павиљона и поставки на Бијеналу архитектуре у Венецији - Италија
2016. године.

7.3.

САРАДЊА
СА
ДРУГИМ
ВИСОКОШКОЛСКИМ
НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИМ
УСТАНОВАМА, ОДНОСНО УСТАНОВАМА КУЛТУРЕ ИЛИ УМЕТНОСТИ У ЗЕМЉИ И
ИНОСТРАНСТВУ

7.3.1.

Француска школа при амбасади Француске у Београду и Француски културни
центар

2013.

Учествовао у реализацији архитектонско-урбанистичке радионице у оквиру Ecole
française de Belgrade (Француска школа при амбасади Француске у Београду) која је
била део пројекта сарадње са Архитектонским факултетом у Београду. Пројекат је
обухватао координацију и конципирање радионице са неколико студената факултета
односно имплементирање знања о архитектури и урбанизму у наставни програм школе
кроз предавања и завршну радионицу која је презентована изложбом у Француском
културном центру у Београду.

7.3.2.

Гостујућа предавања

2017.

Гостујуће предавање на Одсеку за примењену и ликовну уметност Универзитета
у
Крагујевцу, са темом: "Између архитектуре и ентеријера" у оквиру студијског програма
Унутрашња архитектура.
линк:
http://147.91.201.125/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=103&It
emid=132
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ОЦЕНА ИСПУЊЕНОСТИ ИЗБОРНИХ УСЛОВА, ПРЕДВИЂЕНИХ
ПРАВИЛНИКОМ

ОПШТИ УСЛОВ
У смислу испуњености ОПШТИХ УСЛОВА према Правилнику, Комисија констатује да је
кандидат запослен на Архитектонском факултету Универзитета у Београду, у звању доцента
верификованог Извештајем бр. 02-9/1-19 од 30.05.2012. године, Комисије у саставу: др
Бранислав Жегарац, дипл.инж.арх., професор Архитектонског факултета у Београду, Миодраг
Мирковић, дипл.инж.арх., професор Архитектонског факултета у Београду, др Александар
Рајчић, дипл.инж.арх., доцент Архитектонског факултета у Београду и др Драган Буђевац,
професор Грађевинског факултета у Београду.

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ:
1. Искуство у педагошком раду са студентима.
Архитект Драган Марчетић присутан је, у континуитету од 20 година, на Катедри за
архитектонску материјализацију простора, Катедри за архитектонске конструкције, технологију
грађења и еколошки инжењеринг, као и Департману за архитектонске технологије, у оквиру
тога 5 година као доцент у настави на Департману за архитектонске технологије
Архитектонског факултета Универзитета у Београду, тако да се његово искуство у
педагошком раду са студентима може оценити као драгоцено и веома богато. У низу
многобројних и разноврсних наставних активности наведених у биографији, Комисија издваја
Марчетићево руковођење изборним предметом Архитектура: пројекат - објекат - детаљ на
Мастер студијама Архитектонског факултета, од 2014.г., праћено перманентним унапређењем
наставе, као и укључивањем млађих наставника и сарадника у извођење наставе.

2. Позитивна оцена педагошког рада добијена у студентским анкетама
Кандидат има позитивну оцену педагошког рада у студентским анкетама током
целокупног протеклог изборног периода.
извор - Прилог 1 овог Реферата

3. Шест репрезентативних референци у ужој уметничкој области за коју се
бира, најмање две различите категорије, од којих најмање три од избора у претходно звање,
од којих се најмање једна од ових референци односи на реализовано дело архитектуре, а
једна на објављено теоријско и/или уџбеничко дело.
По овом критеријуму, Комисија издваја следећих 12 (дванаест) радова, наведених у биографији
кандидата:
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I Репрезентативна референца:
У категорији реализовано дело архитектуре
Опус кандидата у поменутом периоду обухвата једну реализацију. Комисија издваја
дело:
2014.

Пословно-стамбени објекат, улица Добрачина 8, Београд
Ауторски тим: проф. Миодраг Мирковић и Драган Марчетић
Инвеститор: “Србоштампа”, Добрачина 8, Београд.
Бруто површина објекта 3950 м2.
Пројектна документација у целини урађена је у студију АРС РЕГИА 2008. године, а
изградња је завршена 2014.г. Објекат је излаган у више наврата, а Комисија издваја
следеће:

2014.

међународна изложба "LOW CARBON - green architecture in China and Serbia" приказ објекта Infinity Residential Building, Аула Архитектонског факултета,
Београд;
каталог "15 x 15- contemporary green architecture in China and Serbia", Infinity
Residential Building, design: Miodrag Mirkovic, Dragan Marcetic, ed. ARCHINA ,
Univesity of Belgrade - Faculty of Architecture, ISBN 978-988-14123-4-8; стр.234241.

2011.

међународна изложба "Architekturim Ringturm, BELGRAD - MOMENTE DER
ARCHITEKTUR", изложба карактеристичних архитектонских реализација града
Београда
приказ
Стамбено-пословног
објекта
''Infinity'',
улица
Добрачина 8, Београд, Изложбени центар Vienna Insurance Group, 1010 WienSchuttering 30, Беч, Аустрија.
Стамбено-пословни објекат, улица Добрачина 8, Београд.
каталог: Architektur im Ringturm XXV. "Wohn und Gescshafts haus Dobracina
"Infinity"". BELGRAD – MOMENTE DER ARCHITEKTUR. g./Editor Adolph Stiller,
Verlag Müry&Salzmann, Salzburg 2011., ISBN 978-3-99014-049-9;стр.106.

2016.

Драган Марчетић, Андреј Јосифовски: "The Concept of SMART ARCHITECTURE
IN SERBIA - One Belgrade Experience", 3rd INTERNATIONAL ACADEMIC
CONFERENCE ON PLACES AND TECHNOLOGIES "PLACES&TECHNOLOGIES
2016", Book of Abstracts, Универзитет у Београду, Архитектонски факултет,
стр.134.
ISBN:978-86-7924-160-31, COBISS.SR-ID 222643468

Комисија наводи следеће:
"Пословно-стамбени објекат у Добрачиној 8 улици у Београду својом појавношћу и
обликовањем, материјализацијом и технолошким умећем извођења привлачи пажњу како
стручне јавности тако и случајних пролазника. Скулпторална - "водена" фасадна опна
материјализована закривљеним стакленим панелима у оба правца плени не само својом
уникатном обликовношћу већ и поставља питања технолошке природе и вештине извођења.
Да ли је она архитектура већ сама за себе или је само стаклена опна, или није само стаклена
опна већ више од тога - фасадни омотач? Иако јесте од стакла да ли презентује отвореност
објекта или напротив остварује затвореност истог? Да ли је репрезентативност њен продукт или
је само симболичка у својој појавности? Да ли преовлађује уметнички приступ или је
технолошка захтевност приметнија?
Једно је сигурно да објекат јесте значајан и утиче на размишљање и сасвим сигурно заузима
значајно место у савременој архитектури Србије. Препознат као такав, високог уметничког
нивоа архитектонског дела, отвара пут сличним објектима који ће ући у авантуру закривљених
стаклених површина. У тренутку настанка концепта и развоја пројекта заузима место пионира у
коришћењу технологије закривљености стакла на објекту који има своју сталну функцију а да
није павиљонског типа или елемент архитектуре - настрешница.
Међутим објекат у Добрачиној 8 није само стаклена фасадна опна. Он јесте луксузни пословностамбени објекат прецизно и предано испројектован за посебну врсту корисника чији захтеви
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немају границе. Као императив чему тежити у развоју идеје добија свој назив Infinity.
Укључивши паметну технологију и алтернативне изворе енергије у своје функционисање,
представља угледни пример "зелене".
Кандидат као део ауторског тима учествује у изради идејног решења и преко израде главног
пројекта - пројекта за одобрење и извођачког пројекта прати процес изградње који је за овакав
уникатан објекат захтевно и како се испоставило дуготрајно градитељско искуство. Кандидат са
својом технолошки поткованом вештином уграђује своје знање и пројектантску снагу у
реализацију овог архитектонског дела ."
II Репрезентативна референца:
У категорији учешће на конкурсу из области архитектуре:
Из опуса кандидата у периоду од претходног избора, који се састоји од укупно 6 (шест)
наступа на такмичењима, Комисија издваја недавни резултат, на националном нивоу:
2017.

Јавни, анонимни, једностепени, отворени урбанистичко-архитектонски конкурс
дела Мaкишког поља, ГО Чукарица, Београд - прва награда
Аутори: Драган Марчетић и Милан Максимовић
расписивач - Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.

Комисија наводи следеће:
"Макишко поље представља скривени потенцијал града Београда како по својој величини, тако
и по позицији у граду. Смештено уз Савску магистралу, на пешачкој дистанци до југоисточне
обале Саве, на ободима насеља Чукаричка падина, Јулино Брдо, Беле воде, Жарково и
Железник, представљаће будући дом за преко 30.000 становника и више од 70.000 запослених.
Локација је дужински адекватна дужини целокупног Новог Београда - од Палате Србија до
насеља Др ивана Рибара, по укупној површини јесте знатно мања, док је по броју становника и
корисника скоро дупло мања. Бројке говоре о величини будућег насеља, али и о величини и
свеобухватности проблема који је учесницима конкурса био дат у задатак.
Кандидат са својим ауторским тимом предлаже чисто, логично, функционално, расчлањено и
изводљиво решење. Постављајући приоритетно саобраћај као окосницу функционисања
насеља, формиран је главни саобраћајни правац - "кичма" целокупног насеља која повезује
Макишко поље дуж целокупне његовог обухвата. Саобраћај је разврстан по приоритету,
капацитету и степенима коришења, ниједног тренутка не испустивши из вида за кога је насеље
пројектовано - пре свега за човека.
Пажљиво испланирани стамбени блокови полуотворене структуре са променљивом
моделацијом формирања његове волуметрије у којима је остварено богатство градације од
јавног, преко полујавног до приватног, односно постигнута амбијенталност пјацета, пасажа,
пешачких улица, колонада или зелених оаза. Остварени континуитет пешачких кретања са
олакшаном комуникацијом између блокова, која гарантује безбедност пре свега најмлађих
становника и доступно паркирање из бочних улица са приступом на ниво испод терена дају
предност човеку у односу на колски саобраћај.
Пословни, пословно-производни и продајни садржаји насеља прилагођени су функционисању
које је изражено олакшаном доступношћу корисника и снабдевања. Понуђено решење формира
зелени појас уз саобраћајну "кичму" који на тај начин нуди проходност целим насељем
пешацима, бициклистима или рекреативцима."
III Репрезентативна референца:
У категорији учешће на конкурсу из области архитектуре:
Из опуса кандидатау периоду од претходног избора, који се састоји од укупно 6 (шест)
наступа на такмичењима, Комисија издваја недавни резултат, на међународном нивоу:
2017.

Позивни, пројектни, једностепени, међународни конкурс за архитектонско
идејно решење уличних и дворишних фасада стамбеног објекта "Калемегдан
парк" на КП 698, КП 702/1, КП 703/1 КО Стари Град између улица Тадеуша
Кошћушког, улице Цинцар Јанка и улице Цара Уроша у Београду - трећа
награда
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Аутор: Драган Марчетић
(прва награда - ChapmanTaylor)
расписивач - Калемегдан парк д.о.о. Београд из Београда
Комисија наводи следеће:
" На позивном, пројектном, једностепеном, међународном конкурсу за архитектонско идејно
решење уличних и дворишних фасада стамбеног објекта "Калемегдан парк" кандидат постиже
завидан резултат како у пласману и освојеним трећим местом, тако и конкурсним пројектом
који показује креативност и својеврсну оригиналност концепта фасада. На већ постојећој затеченој волуметрији стамбеног објекта и са максималним простором за прелаз преко
грађевинских линија од 50 цм пројектантски задатак је постао ограниченији у могућностима а
самим тим и тежи. Кандидат нуди решење које добија додатну дубину увлачењем и
избацивањем косих равни и на тај начин богатију пластику фасадног омотача. Имајући у виду
међународни карактер конкурса и учествовање међународних архитектонских тимова - прва
награда на конкурсу је припала архитектоснком тиму ChapmanTaylor тиме успех кандидата
постаје још већи."
IV Репрезентативна референца:
У категорији учешће на конкурсу из области архитектуре:
Из опуса кандидата у периоду од претходног избора, који се састоји од укупно 6 (шест)
наступа на такмичењима, Комисија издваја недавни резултат, на националном нивоу:
2016.

Јавни, анонимни, једностепени, отворени урбанистичко-архитектонски конкурс
за део блока 13 на Новом Београду - Београдска филхармонија, Београд - прва
награда
Аутори: Драган Марчетић и Милан Максимовић
расписивач - Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.
Награђени конкурсни пројекат је излаган на следећим релевантним изложбама:

2017.

Изложба "Дани архитектуре - Београд будућности", Хала 2, ниво S, Београдски
Сајам Грађевине SEEBBE 2017., 19.-23. април 2017. године

2017.

Изложба конкурсних радова за део блока 13 на Новом Београду - Београдска
филхармонија, Београд, Урбанистички завод Београда, 2017. година
Награђени конкурсни пројекат је приказан у следећим релевантним стручним
часописима односно каталозима релевантних изложби:

2017.

Блок 13 - Београдска филхармонија, Ентеријер, број 88, април 2017. године.,
стр. 157-161.

2016.

Каталог изложбе - Отворени анкетни једностепени анонимни урбанистичкоархитектонски конкурс за део блока 13 у Новом Београду, Дирекција за
грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П., децембар 2016., стр.8-15.

Из образложења резултата конкурса, Комисија издваја следеће наводе жирија:
"Концепт решења понуђен је кроз специфичан приступ изградњи, уређењу и развоју јавних
зелених површина, увођења адекватних садржаја културе, забаве и рекреације уз очување
постојећег карактера природног амбијента.
Просторни концепт заснован је на идеји благог покретања партера косим површинама зеленила
које постају озелењени кров изграђене структуре у новоформираној денивелацији терена у којој
су активирани садржаји и амбијенти. Овим поступком укупни зелени фонд се незнатно смањује
и прераста у нове активније површине које се користе на нов начин.
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Геометрија и позиција предложене физичке структуре подржава линеарност постојећег објекта
Палате Србија формирајући нову пешачку променаду дуж Булевара Михаила Пупина.
Објекат Филхармоније није висински наглашен, конципиран је као полегнута структура која је
артикулисана у виду специфичне урбане атракције........
..........Рад поседује одличну меру истовремене удености у амбијент и дефинисања форме
потребне за један објекат посебне намене као што је Филхармонија. У садашњем стању
немања кода градње у југоисточној трећини Блока 13 рад постиже добар спој са структурама у
Блоку 16 које, по габаритима, наменама и фреквенцијама спадају у прилично другачије урбано
ткиво.
Линије кретања јесу ректангуарна мрежа мање типична за парк али потпуно прирођена
матрицама Новог Београда. Структура нема парковску спонтаност ("енглеског"...) али зато има
парковску јасноћу ("француског" типа уређења оваквих простора)."
Сам кандидат о пројекту је изјавио следеће:
"Наш урбанистичко-архитектонски концепт дела блока 13 у оквиру кога је предвиђена будућа
зграда Филхармоније је резултат повезивања целог блока у јединствену целину, како у
функционалном смислу, тако и у коминикативном. Будућа зграда Филхармоније је смештена у
источни - парковски део блока где је пажљиво лоцирана у делу где има најмање вертикалног
растиња да би максимално сачували постојећи зелени фонд на локацији. Пословни центар смо
испланирали у западном делу блока као тампон слој према суседном блоку.
Трудили смо се да концептом дискретно, ненаметљиво и једноставно, а ефектно, чисто и
читљиво, не парирамо и не угрожавамо постојећи објекат Палате Србија, а да са друге стране
постигнемо препознатљивост и јачину концепта преосталог дела блока. Формирајући концепт
Филхармоније и пратећих садржаја испод косе озелењене површине постигли смо да блага
озелењена површина крова постане јавна парковска површина за све грађане. На тој површини
смо предвидели и рекреативне садржаје и формирали места окупљања са видиковцима према
Палати Србије односно према рекама и старом делу Београда. Циљ нам је био да формирамо
"место" у овом делу Новог Београда које би постало универзално место за окупљање грађана
које би сви користили активно а не само корисници Филхармоније. Брига за очувањем зеленог
фонда нас је довела до концепта где смо сместили Филхармонију у постојећи парк а
формирали парк на њеном крову. Увођењем пратећих садржаја, који поред садржаја
Филхармоније представљају својеврсну целину, желели смо да остваримо одржив концепт
објекта културе јер на тај начин "место" и сам објекат би функционисао независно од концерата
у самој Филхармонији."
V Репрезентативна референца:
У категорији учешће на конкурсу из области архитектуре:
Из опуса кандидатау периоду од претходног избора, који се састоји од укупно 6 (шест)
наступа на такмичењима, Комисија издваја недавни резултат, на националном нивоу:
2016.

Јавни, анонимни, двостепени, отворени архитектонски конкурс за израду
идејног решења реконструкције објекта у Ресавској 40б и пренамену у Музеј
града Београда, улица Ресавска, Београд - откуп
Аутори: Драган Марчетић и Милан Максимовић
расписивач - Градска управа града Београда, Агенција за инвестиције и
становање
Награђени конкурсни пројекат је излаган на следећим релевантним изложбама:

2016.

Изложба конкурсних радова за израду идејног решења рекострукција објекта у
Ресавској 40б и пренамену у Музеј града Београда, у просторијама Музеја
града Београда, улица Ресавска 40б, Београд, од 22. новембра до 30.
новембра 2016.
Награђени конкурсни пројекат је приказан у следећим релевантним стручним
часописима односно каталозима релевантних изложби:
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2016.

Каталог изложбе - КОНКУРС за израду идејног решења реконструкције објекта
у Ресавској 40б и пренамену у МУЗЕЈ ГРАДА БЕОГРАДА, Друштво архитеката
Београда (ДАБ), 2016., стр.23-25.

Комисија наводи следеће:
"На поменутом архитектонском конкурсу двостепеног карактера Кандидат са својим ауторским
тимом предлаже решење које својим програмом у потпуности прихвата ограничења и пројектни
задатак који је постављен у распису конкурса. У преосталом, видљиво малом простору за
презентацију новопланиране архитектуре - реконструкција постојећег објекта и делимична
доградља, нуди умерено, сведено решење, али у духу времена и у складу са музејском
функцијом. Понуђено решење својом функционалношћу, рационалношћу, а могло би се рећи
оптималношћу добија шансу да добије шансу у другом кругу са изабраних пет радова.
Употпуњујући своје решење ентеријером сведених површина, а ефектних, једноставно
материјализованих и стварајући амбијент улазног хола игром светлости на нувоу сакралног,
предложили су решење реално изводљивог Музеја града Београда које су и одбранили пред
жиријем и јавношћу. Једноставном, али дубоком шаховском пластичношћу фасадне опне у којој
се смењују натур бетон и стакло постигнута је динамика дворишне фасаде, али и динамичност
у ентеријеру."
VI Репрезентативна референца:
У категорији објављено теоријско и/или уџбеничко дело
публикован универзитетски уџбеник, теоријско истраживање/рад у области
архитектуре, објављено у националној и/или међународној публикацији (монографија,
часопис, тематски зборник, саопштење са научног /стручног скупа, студија, експертиза
и др.)
Oд 4 (четири) наслова теоријских радова наведених у периоду од 2012, Комисија
наводи следеће објављене у тематским зборницима односно саопштењима са
научног/стручног скупа:
2016.

Драган Марчетић, Милан Максимовић: "Технологија као глобализовани
контекст архитектуре", ФИЛУМ -XI међународни научни скуп - Српски језик,
књижевност, уметност, Филолошко-уметнички факултетУниверзитета у
Крагујевцу, стр. 215-223.
ISBN: 978-86-80596-04-4

2016.

Драган Марчетић, Андреј Јосифовски: "The Concept of SMART ARCHITECTURE
IN SERBIA - One Belgrade Experience", 3rd INTERNATIONAL ACADEMIC
CONFERENCE ON PLACES AND TECHNOLOGIES "PLACES&TECHNOLOGIES
2016", Book of Abstracts, Универзитет у Београду, Архитектонски факултет,
стр.134.
ISBN:978-86-7924-160-31, COBISS.SR-ID 222643468

2015.

Драган Марчетић: "Савремени кровни омотач", Научно стручни симпозијум
"INSTALACIJE & ARHITEKTURA 2015", Универзитет у Београду, Архитектонски
факултет, стр.55-61.
ISBN 978-86-7924-154-2, COBISS.SR-ID 220359948

2012.

Драган Марчетић: "Архитектура између теорије и праксе, уметности и
технике", Научно стручни симпозијум "INSTALACIJE & ARHITEKTURA 2012",
Универзитету Београду, Архитектонскифакултет, стр..53-58
ISBN 978-86-7924-086-6, COBISS.SR-ID 194988812
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Претходно наведене репрезентативне референце остварене су у периоду од последњег
избора у звање. Следеће наведене репрезентативне референце остварене су у периоду
до последњег избора у звање.
VII Репрезентативна референца:
У категорији реализовано дело архитектуре
Oпус кандидата до 2012.г. обухвата укупно 13 (тринаест) реализација и то - 10 (десет)
објеката, као и 3 (три) ентеријера. Комисија издваја дело:
2010.

Стамбени објекат, улица Аугуста Цесарца 21, Београд
Аутор: Драган Марчетић
Инвеститор: “Дел”,д.о.о., Ниш.
Бруто површина објекта 788 м2.
Почетак градње 2009. године. Објекат је изведен 2010. године.
Пројектна документација у целини урађена је у студију АРС РЕГИА, а изградња
је завршена 2010.г.
Објекат је излаган, а Комисија издваја следеће:

2011.

33. Салон архитектуре - Знаци живота: архитектура око нас..., 2011.
године, Музеј примењене уметности Београд.
Пројекат стамбеног објектана Дедињу, улица Аугуста Цесарца 21,Београд,
2011. година.
Такође, наведено дело публиковано је у издању:

2011.

каталог "33.Салон архитектуре" Стамбени објекат на Дедињу, Београд,
Београд, 2011., ISBN 978-86-7415-148-8 (брош.) COBISS.SR-ID 182693900,
стр.73.
VIII Репрезентативна референца:
У категорији приказано дело архитектуре
Из више приказа пројеката и реализација кандидата, самостално или са коауторима, у
периоду до претходног избора, Комисија издваја:

2011.

"Српски архитекти 2000-2010", уредник Ана Ковенц Вујић, Инжењерска Комора
Србије и Друштво архитеката Београда,Београд, 2011., ISBN 978-86-903247-74, COBISS.SR-ID 185190924
"Аркабарка Хостел на води, Београд, Србија",стр. 162-163.
.
IX Репрезентативна референца:
У категорији реализовано дело архитектуре
Oпус кандидата до 2012.г. обухвата укупно 13 (тринаест) реализација и то - 10 (десет)
објеката, као и 3 (три)ентеријера. Комисија издваја дело:

2004.

Супермаркет “Веропоулос”, угао улица Војислава Илића и Заге Маливук,
Београд
Ауторски тим: Драган Марчетић и Вукашин Слијепчевић.
Инвеститор: Веропоулос д.о.о., Београд.
Извођач: ИП Неимар д.о.о., Београд.
Бруто површина објекта 5830 м2.
Почетак градње у априлу 2004. године, објекат изведен у децембру 2004.
године.
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Објекат је излаган, а Комисија издваја следеће:
2005.

27. Салон архитектуре, 2005. године, Музеј примењене уметности Београд.
Пројекат супермаркета Веропоулос на углу улица Војислава Илића и Заге
Маливук, 2005. година.
Такође, наведено дело публиковано је у следећим издањима:

2005.

Супермаркет Веропоулос, Ентеријер, број 25, специјал, Best of the Best, април
2005., стр. 157-161.

2005.

каталог "27.Салон архитектуре" Супермаркет Веропоулос, Београд, Београд,
2005., ISBN ISBN 86-7415-091-8 (брош.) COBISS.SR-ID 121059852, стр. 42.

X Репрезентативна референца:
У категорији учешће на конкурсу из области архитектуре
Из Марчетићевог опуса, који се састоји од укупно 9 (девет) наступа на јавним,
анонимним такмичењима - 6 (шест) добијених награда и признања, од чега 3 (три)
трећих пласмана, 1 (један) четврти пласман, 1 (један) откуп и 1 (једно) обештећење
односно 3 (три) наступа на позивним такмичењима у тимовима различитог састава - 3
(три) добијених награда и признања, од чега 3 (три) првих пласмана у периоду до
претходног избора, Комисија издваја:
2007.

Јавни, анонимни, једностепени, отворени урбанистичко-архитектонски конкурс
за решење простора "Трг костурница" - Расински Трг у Крушевцу - откуп
Аутори: Драган Марчетић и Милан Максимовић
расписивач - Дирекција за изградњу града Крушевца
Награђени конкурсни пројекат је приказан у стручној монографији:

2008.

Милан Максимовић, Архитектура и, Архитектонски факултет Унивезитета у
Београду,
2008.,
ISBN
978-86-7924-007-1,
COBISS.SR-ID144517900;
"Урбанистичко-архитектонски конкурс за решење простора Расински Трг у
Крушевцу", стр. 248-249.;
XI Репрезентативна референца:
У категорији учешће на конкурсу из области архитектуре
Из Марчетићевог опуса, који се састоји од укупно 9 (девет) наступа на јавним,
анонимним такмичењима - 6 (шест) добијених награда и признања, од чега 3 (три)
трећих пласмана, 1 (један) четврти пласман, 1 (један) откуп и 1 (једно) обештећење
односно 3 (три) наступа на позивним такмичењима у тимовима различитог састава - 3
(три) добијених награда и признања, од чега 3 (три) првих пласмана у периоду до
претходног избора, Комисија издваја:

2006.

Јавни, анонимни, једностепени, отворени урбанистичко-архитектонски конкурс
за партерно уређење Теразијске терасе, Београд - трећа награда
Аутори: Драган Марчетић и Милан Максимовић
Награђени конкурсни пројекат је излаган на следећим релевантним изложбама:

2016.

Изложба "Теразијска тераса кроз пројекте и архитектонске конкурсе", Галерија
Лумбаго, децембар 2016. године. Изложбу подржала Фондација Милан
Злоковић.
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2007.

Изложба конкурсних радова за партерно уређење Теразијске терасе, Музеј
примењене уметности Београд, 2007. година.
Награђени конкурсни пројекат је приказан у стручној монографији:

2008.

Милан Максимовић, Архитектура и, Архитектонски факултет Унивезитета у
Београду, 2008., ISBN 978-86-7924-007-1, COBISS.SR-ID144517900; "Теразијска
тераса", стр. 64-83.

Комисија наводи следеће:
"Истраживање и трагање за просторним могућностима и адекватним решењем Теразијске
терасе има историју дугу колико и савремено урбанистичко доба града Београда са почетка
сада већ претпрошлог века. Урбанистички драгуљ и архитектонски потенцијал централне зоне
Београда је у својој историји покренуо низ урбанистичко-архитектонских конкурса
организованих од стране струковних организација са циљем да се изнађе адекватно решење
просторне композиције централне градске терасе и бочних архитектонских "кулиса" које ту
терасу подржавају. Евидентна висинска разлика између Теразијског платоа и зоне Зеленог
венца отвара увек нова размишљања и инспирацију за различите генерације архитеката.
Управо та специфичност локације, комплексност урбанистичке проблематике потврђују
Теразијску терасу као поље "архитектонског окршаја" генерацијама уназад.
На последњем конкурсу покренутом 2007. године за партерно решење Теразијске терасе
ауторски тим у оквиру којег је и кандидат Марчетић је освојио трећу награду. Одмерено,
ненападно, дискретно, композиционо логично и ефектно, они су се представили са решењем
које прати пад терена и каскада степеништа које паралелно диктирају нивои и функционалне
целине бочних објеката. У тој равни сагледава се игра поплочаног и озелењеног, односно
застакљеног. Ефектна "стаклена чипка" дискретно наглашава простор испод оплемењујући га
природном светлошћу и комуникацијом од споља ка унутра и обрнуто."
Милан Максимовић као један од аутора тима наводи следеће:
"Основни концепт пројекта заснован је на вертикалној хијерархији просторно функционалних
целина. Ове целине су повезане са два централна паралелна система комуникација која, на
одређени начин, кореспондирају са предлогом решења Теразијске терасе архитекте Николе
Добровића из 1930. године евоцирајући његову идеју "унутрашњих улица". У овом пројекту су то
јавне степенишне комуникације, које омогућавају приступ комерцијалним садржајима по
различитим функционалним и просторним нивоима.
....Обликовно решење ових комуникација прилагођено је савременим условима, уз покушај да
се , у извесном погледу, трансформишу оригиналне Добровићеве идеје у просторној концепцији
и примене његови принципи "покренутог простора" и "динамизма форме". Тиме се те идеје
користе као својеврсно културно наслеђе, једна стварно непостојећа меморија,
трансформисана у просторни архитектонски концепт, односно један нови изражајни идентитет."
XII Репрезентативна референца:
У категорији објављено теоријско и/или уџбеничко дело
Посебан наслов наведен у биографији Д. Марчетића, самостално писаног рада,
теоријског дела - монографије, Комисија издваја:
2012.

Драган Марчетић: „АРХИТЕКТУРА : пројекат - објекат - детаљ ”, монографија,
издавач: Архитектонски факултет Универзитета у Београду, Београд,
2012.;ISBN 978-86-7924-075-0, COBISS.SR-ID 193646348

Професор Бранислав Жегарац као председник Комисије наводи следеће образложење и
утиске након издавања монографије:
"Наведене квалитете оваквог приступа, у коме доминирају проблеми из области за коју се бира,
најбоље илуструје монографија: „ АРХИТЕКТУРА : пројекат - објекат - детаљ ”, у којој
Кандидат на основу свог богатог искуства у струци објашњава процес настајања архитектонског
дела почев од празног папира на радном столу, скице концепта, преко пројектантског процеса
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до изведеног објекта и детаља као круне целог градитељског процеса. У овој богато
илустрованој монографији процеси и актери у настајању објекта су објашњени кроз искуствену
призму Кандидата а детаљ је анализиран на више нивоа који укључују функцију, обликовање и
његов утицај на визуелну перцепцију и ликовност објекта у целини. У погледу избора теме,
садржаја и начина презентације, ова монографија представља оригиналан рад у домаћој
стручној и научној пракси и пружа значајан допринос за боље разумевање места и улоге
архитекте у процесу реализације објеката, почев од идеје, преко пројекта и учествовања у
изградњи објекта, до архитектонског детаља у процесу обликовања архитектонског објекта."

4. Менторство на два завршна рада на свим нивоима студија
(другом или трећем), а уколико студијским програмом није омогућено да наставник
буде биран за руководиоца завршног рада, то се може заменити једном
репрезентативном референцом у ужој уметничкој области за коју се бира.
У смислу менторства на завршним радовима, као обавезног услова предвиђеног
Правилником, Комисија констатује да је кандидат, осим у случају предходно
наведених, био ментор на укупно 2 (два) завршна рада по старом наставном плану (од
2012.г.).
извор - архиве Студентске службе Архитектонског факултета и кандидата

ИЗБОРНИ УСЛОВИ
Ближе одреднице (најмање пo два из свих изборних услова) укупно 6 (шест)

У категорији: 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;
- први изборни услов
2012-16

Кандидат је био учесник научних/стручних конференција националног и
међународног значаја:

2016.

Драган Марчетић, Милан Максимовић: "Технологија као глобализовани
контекст архитектуре", ФИЛУМ -XI међународни научни скуп - Српски језик,
књижевност, уметност, Филолошко-уметнички факултет Универзитета у
Крагујевцу, стр. 215-223.
ISBN: 978-86-80596-04-4

2016.

Драган Марчетић, Андреј Јосифовски: "The Concept of SMART ARCHITECTURE
IN SERBIA - One Belgrade Experience", 3rd INTERNATIONAL ACADEMIC
CONFERENCE ON PLACES AND TECHNOLOGIES "PLACES&TECHNOLOGIES
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2016", Book of Abstracts, Универзитет у Београду, Архитектонски факултет,
стр.134.
ISBN:978-86-7924-160-31, COBISS.SR-ID 222643468
2015.

Драган Марчетић: "Савремени кровни омотач", Научно стручни симпозијум
"INSTALACIJE & ARHITEKTURA 2015", Универзитет у Београду, Архитектонски
факултет, стр.55-61.
ISBN 978-86-7924-154-2, COBISS.SR-ID 220359948

2012.

Драган Марчетић: "Архитектура између теорије и праксе, уметности и
технике", Научно стручни симпозијум "INSTALACIJE & ARHITEKTURA 2012",
Универзитет у Београду, Архитектонски факултет, стр..53-58
ISBN 978-86-7924-086-6, COBISS.SR-ID 194988812

3. Аутор/коаутор пројекта, елабората или студије;
4. Аутор/коаутор/сарадник у уметничком пројекату 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;
7. Иноватор, аутор/коаутор прихваћеног патента, техничког унапређења, експертиза,
рецензија радова или пројеката.
- други изборни услов
2017.

Кандидат је рецензент радова Зборника са XI међународног научног скупа
одржаног на Филолошко-уметничком факултету Универзитета у Крагујевцу за
секцију Примењене и ликовне уметности (област Архитектура) /М14/, 2017.
ISBN: 978-86-80596-04-4
извор - Прилог 2 овог Реферата

У категорији: ДОПРИНОС АКАДЕМСКОЈ И ШИРОЈ ЗАЈЕДНИЦИ:
1. Председник, члан органа управљања, стручних органа и комисија факултету или
универзитета у земљи или иностранству;
- први изборни услов
2008-12.

Кандидат је био члан Централне комисије за пријемни испит Архитектонског
факултета Универзитета у Београду

извор - архиве Персонална служба Архитектонског факултета
2. Руковођење или учешће у активностима од значаја за развој и углед факултета,
односно Универзитета;
- други изборни услов
2014.

Учешће на међународној изложби организованој у оквиру сарадње
Архитектонског факултета и партнера из Кине - Liaoning Science and Technology
Publishing House и Archina која је до сада резултовала великом изложбом
Зелена архитектура у Кини и Србији одржаној на Архитектонском факултету у
октобру 2014. године, као и посетом кинеске државне делегације архитеката и
издавача који су се том приликом упознали са архитектонском праксом у
Србији, уследило је издавање монографије Савремена зелена архитектура у
Кини и Србији – 15×15 (Contemporary Green Architecture in China and Serbia –
15×15) чија је главна тема савремене праксе зелене архитектуре у Кини и
Србији.
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каталог међународне изложбе "15 x 15 - Contemporary green architecture in
China and Serbia", Infinity Residential Building, design: Miodrag Mirkovic, Dragan
Marcetic, ed. ARCHINA / DESIGN MEDIA PUBLISHING LIMITED , Univesity of
Belgrade - Faculty of Architecture, ISBN 978-988-14123-4-8; стр.234 -241. , 2015.
линк: http://www.arh.bg.ac.rs/2015/12/03/publikacija-savremena-zelena-arhitekturau-kini-i-srbiji-15-x-15/?pismo=lat
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;
- трећи изборни услов
2015 -16.

Учествовао и руководио у организацији и реализацији 2 (две) Стручне
екскурзије - радионице- EXPO Milan - Италија 2015. и Санкт Петербург - Руска
Федерација 2016.
Такође је учествовао и у спровођењу ваннаставних активности студената
приликом посете изложбених павиљона и поставки на Бијеналу архитектуре у
Венецији - Италија 2016. године.

извор - Прилог 3 овог Реферата

У категорији: САРАДЊА СА ДРУГИМ ВИСОКОШКОЛСКИМ, НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИМ
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;
- први изборни услов
2012

Кандидат је учествовао у реализацији архитектонско-урбанистичке
радионице у оквиру Француске школе при амбасади Француске у Београду
(EcolefrançaisedeBelgrade) која је била део пројекта сарадње са
Архитектонским факултетом у Београду. Пројекат је обухватао координацију
и конципирање радионице са неколико студената факултета односно
имплементирање знања о архитектури и урбанизму у наставни програм
школе кроз предавања и завршну радионицу која је презентована изложбом у
Француском културном центру у Београду (Institut français de Serbie).
извор - Прилог 4 овог Реферата

2. Радно ангажовање у настави или комисијама на другим високошколским и научноистраживачким 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.
- други изборни услов
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2017

Кандидат је одржао гостујуће предавање на Одсеку за примењену и ликовну
уметност Универзитета у Крагујевцу, са темом: "Између архитектуре и
ентеријера" у оквиру студијског програма Унутрашња архитектура.
линк:
http://147.91.201.125/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id
=103&Itemid=132
извор - Прилог 5 овог Реферата

МИШЉЕЊЕ КОМИСИЈЕ

ПЕДАГОШКИ РАД КАНДИДАТА
Архитект Драган Марчетић присутан је, у континуитету од 20 година, на Катедри за
архитектонску материјализацију простора, Катедри за архитектонске конструкције, технологију
грађења и еколошки инжењеринг, као и Департману за архитектонске технологије, у оквиру
тога 5 година у настави као доцент на Департману за архитектонске технологије
Архитектонског факултета Универзитета у Београду, тако да се његово искуство у педагошком
раду са студентима може оценити као драгоцено и веома богато.
Сагледавајући укупни период бављења архитектонском праксом, научним и
педагошким радом, а са посебним освртом на период после избора у звање доцента, комисија
сматра да је кандидат доцент Драган Марчетић остварио значајне резултате у стручноуметничком, научном и педагошком раду и истиче следеће:
У периоду од избора у звање доцента 2012. године, кандидат је био ангажован у
настави на Архитектонском факултету као руководилац предмета, руководилац Студија и
предавач на предметима Департмана за архитектонске технологије. Кандидат учествује у
припреми и руководи реализацијом наставних програма, семестралних и испитних задатака,
пратећих упутстава, курикулума, електронских извода из предавања и ридера на неколико
предмета Департмана за архитектонске технологије.. Као предавач одржао је велики број
предавања у оквиру различитих курсева, на Основним и Дипломским (Мастер) академским
студијама на Архитектонском факултету у Београду.
Комисија посебно издваја ангажовање и посвећеност доц. Марчетића као руководиоца
на изборном предмету “Архитектура: пројекат - објекат - детаљ“, који је у току неколико година
постао препознатљив и значајан у настави на Архитектонском факултету на којем доцент
Марчетић непрекидно усавршава и модернизује методологију и садржај наставе. Кандидат
такође учествује на припреми и реализацији наставе на предмету Архитектонске конструкције 2
- половина наставног фонда предавања коју непрекидно усавршава и унапређује чинећи
садржај наставе богатијом и актуелнијом и складу са развојем савремене архитектуре. Доцент
Марчетић је од свог избора у звање и руководилац студијске наставе (Студио - архитектонске
технологије) на оба нивоа студирања (основне и дипломске - Мастер студије)
Циљ наставе на наведеним предметима је стицање специфичних знања која су везана
за област архитектонских конструкција, као развојног и инжењерског чина, односно
архитектонског пројектовања, као стваралачког чина, и упознавања са фазама рада на
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архитектонском пројекту. Задатак наставника на овој групи предмета је оспособљавање
студената да овладају основним методолошким оквирима на које се ослања пројектантски
процес и правилно употребе и артикулишу сопствену креативну енергију у поступку
пројектовања односно касније разраде и припреме за извођење. У том смислу, у настави,
кандидат исказује изузетну способност да своје знање и искуство пренесе студентима.
У раду са студентима кандидат је стекао значајно искуство и наставни ауторитет.
Студенти су га препознали као наставника од поверења са којим желе да раде и сарађују.
Посебан значај и ослонац раду у настави, кандидату пружа искуство које је стекао у
вишегодишњем раду у пракси на комплексним пројектима и њиховој реализацији, што
омогућава мултидисциплинаран приступ настави, значајан за формирање комплетног става
студената према настави и струци.
Комисија сматра да кандидат, доцент Драган Марчетић, кроз припрему и реализацију
наставних програма, постиже вишеструке резултате у ужој уметничкој области Архитектонске
конструкције, за коју се бира.
Комисија констатује да је кандидат, био ментор на укупно 2 (два) дипломска рада по
старом програму (од 2012.г.), као и члан комисије на преко 20 (двадесет) завршних радова по
старом и новом програму (од 2012.г.) на Архитектонском факултету.

РАД КАНДИДАТА У ОКВИРУ УЖЕ ОБЛАСТИ ЗА КОЈУ СЕ БИРА
У научној, односно уметничкој области Архитектонске конструкције, а посебно када се
рад кандидата вреднује у пољу уметности, веома је важно да се опус кандидата сагледа
свеобухватно кроз синтезно вредновање репрезентативних референци и поступак у коме се
вредновани рад посматра као интегрална целина.
Комисија је, у претходном делу извештаја, квантификујући уметнички рад кандидата
издвојила (поред свих осталих критеријума) и детаљно вредновала дванаест (12)
репрезентативних референци које су распоређене у четири (4) различитих категорија и од којих
је по шест (6) референци остварено у периодима пре (до 2012) односно после избора у звање
доцента, чиме је потврђено да кандидат испуњава формалне и суштинске услове за избор у
звање ванредног професора према важећим правилницима.
Комисија напомиње да је приликом избора репрезентативних референци које су
детаљно вредноване извршена селекција до оптималног броја најзначајнијих достигнућа којим
се најконсеквентније може осветлити професионални профил кандидата. Поред изабраних,
кандидат у својој биографији наводи и преко 10 других репрезентативних референци (посебно
у категоријама: учешће на конкурсу из области архитектуре, приказано дело архитектуре и
изложба дела архитектуре) које су такође верификоване и вредноване у извештају без
детаљније анализе али уз констатацију да је и њихова вредност такође висока и веома
значајна за овај Извештај.
Комисија констатује да се у случају радне и професионалне биографије доцента
Марчетића ради о импозантном опусу како у квантитативном тако и у квалитативном смислу.
Опус кандидата који се простире у више области деловања: од педагошког рада и рада у
настави, преко професионалног деловања у струци и пракси па све до рада у области теорије
архитектуре и методологији њеног изучавања,по мишљењу Комисије заслужује и једно додатно
тумачење и концизну анализу.
У раду на својим пројектима стекао је значајно професионално искуство и показао
завидан ниво вештине пројектовања и познавања материјализације архитектонских објеката,
односно области у којој непосредно учествује у раду у настави на Департману за архитектонске
технологије. С обзиром на то да је већина пројеката на којима је радио реализована, Кандидат
је стекао искуство које повезује све фазе струке: од идејног, преко главног и извођачког пројекта
до коначне фазе изградње. У раду на овим пројектима тежиште његовог интересовања је
управо на проблемима из области за коју се бира: архитектонске конструкције и технологија
грађења, а посебно на обликовању архитектонских детаља које Кандитат не третира само у
функциналном, већ такође и у обликовном смислу као надоградњу укупног архитектонског дела.
Доцент Драган Марчетић у току своје професионалне каријере, поред многих других
референци, остварује неколико веома значајних архитектонских реализација које су препознате
од стручне јавности (што се огледа кроз неколико публикованих у релевантним часописима и
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монографијама или излаганим на релевантним изложбама). То су архитектонски објекти који
јасно и јако утичу на укупну слику националне архитектуре (због чега су у неколико наврата кроз
националну селекцију кандидовани за престижне међународне изложбе) и као такви
представљају угледни пример за долазеће нараштаје архитеката.
Треба напоменути да велики део свог пројектантског стажа кандидат остварује радећи
тимски са колегама. Комисија констатује на основу ширег посматрања дела и деловања
кандидата да је његова улога у контексту рада у ауторским тимовима увек водећа и значајна,
како у погледу концептуализације ауторских идеја тако и кроз учешће у развоју концепта и
реализацији архитектонског објекта.
Због свега наведеног Комисија препознаје у делу доцента Марчетића упорност,
истрајност и чежњу за архитектуром у оном њеном стварном, органском и непатвореном
облику, који често није лако видљив и доступан широком кругу конзумената архитектуре, али је
веома јасан, спознајан и утицајан у ужим стручним круговима а посебно међу младим
архитектима и студентима архитектуре који у делу доц. Марчетића могу наћи јасно и јако
упориште и добар водич у процесу стицања сопственог ауторског самопоуздања.
Важно је истаћи да је доцент Марчетић један од оних архитеката који се веома често,
вешто, и без предрасуда служи и писаном речју, било да се ради о описивању и додатном
осветљавању повремених наративних дискурса у сопственом делу, кроз форму различитих
образложења, или веома студиозним и аналитичким текстовима намењеним позиционирању
архитектуре у друштву и унапређењу различитих корелација у сфери архитектонске струке, па
све до његовог учешћа у научним скуповима и пројектима у којима свој креативни ракурс
ставља у службу научног апарата и методологије.
Комисија посебно истиче активно учешће кандидата на научним и стручним скуповима
као и већи број писаних дела од којих је најзначајнија монографија: "Архитектура: пројекатобјекат-детаљ"која преиспитује кључне позиције и односе актера у настајању архитектонског
изведеног дела - инвеститора, извођача и архитекта.
Комисија, на крају, жели да истакне да се кроз анализу свих аспеката струковног и
педагошког деловања кандидата уочава присуство јасно профилисаног, кроз време
усавршаваног и брушеног, личног става који се провлачи и препознаје у делу Драгана
Марчетића. Ненаметљиво, без ароганције, доцент Марчетић већ дуги низ година својим радом
врши значајан, позитиван утицај на националној архитектонској сцени где је својим радом
обогаћује и унапређује. У свом раду кандидат чини повремене и видљиве искораке који су
крунисани успехом у регионалном и интернационалном професионалном контексту.

ЗАКЉУЧАК И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ
Из свега наведеног, као и на основу увида у укупни наставни, педагошки и уметнички
опус кандидата, Комисија сматра да је арх. Драган Марчетић, постигнутим резултатима у
настави, струци и уметности, стекао углед свестраног архитекте и успешног наставника, као и
да је током своје вишегодишње активности извршио значајан утицај на стручну и уметничку
сферу дисциплине којом се бави, битно доприносећи њеном развоју.
Увидом у све елементе укупних радних резултата доц. Драгана Марчетића, а у складу
са одредбама Закона о високом образовању, Минималним условима за избор у звања
наставника на универзитету које је донео Национални савет за високо образовање, Статута
Универзитета у Београду, Правилника о минималним условима за стицање звања наставника
на Универзитету у Београду, Правилника о изменама и допунама Правилника о минималним
условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, Статута Архитектонског
Факултета и Правилника о минималним условима за стицање звања наставника на
Архитектонском факултету Универзитета у Београду, Комисија констатује да кандидат
испуњава потребне формалне и суштинске услове за избор у звање ванредног професора за
ужу уметничку област "Архитектонске конструкције" у пољу уметности.
Комисија има задовољство да предложи Изборном већу Факултета да прихвати овај
реферат и упути предлог Већу научних области грађевинско-урбанистичких наука Универзитета
у Београду да изабере Драгана Марчетића, дипл.инж.арх., у звање ванредног професора за
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ужу уметничку области: Архитектонске конструкције, на Департману за архитектонске
технологије, Универзитета у Београду- Архитектонског факултета.
У Београду, 06.11.2017.г
ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ

____________________________________________

др Бранислав Жегарац, дипл.инж.арх.,
председник комисије,
редовни професор Универзитета у БеоградуАрхитектонског факултета

____________________________________________

Зоран Лазовић, дипл.инж.арх.,
члан комисије,
редовни професор Универзитета у БеоградуАрхитектонског факултета

____________________________________________

др Александар Рајчић, дипл.инж.арх.,
члан комисије,
ванредни професор Универзитета у БеоградуАрхитектонског факултета

____________________________________________

др Игор Марић, дипл.инж.арх.,
члан Комисије,
научни саветник, Институт за архитектуру и урбанизам
Србије
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