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ИЗБОРНОМ	ВЕЋУ		
АРХИТЕКТОНСКОГ	ФАКУЛТЕТА	
УНИВЕРЗИТЕТА	У	БЕОГРАДУ	
	
	
	
Декан	 Архитектонског	 факултета,	 проф.	 др	 Владан	 Ђокић,	 на	 основу	 предлога	
Департмана	за	урбанизам,	дана	17.	децембра	2017.	године	донео	је	одлуку	бр.	02-8/1-
39	о	расписивању	конкурса	за	избор	једног	наставника	у	звању	ванредног	професора	
за	 ужу	 научну	 област	 „Урбанизам”,	 на	 Департману	 за	 Урбанизам	 Архитектонског	
факултета	у	Београду.		
	
Конкурс	 је	 објављен	 у	 недељном	 листу	 Националне	 службе	 за	 запошљавање	
„Послови”	број	756,	дана	20.	децембра	2017.	 године,	а	на	основу	општих	и	посебних	
услова	предвиђених	Законом	о	раду	(“Сл.	гласник	РС”,	бр.	24/05,	61/05,	54/09,	32/13,	
75/14	и	13/17	-	одлука	УС),	чланом	75	Законa	о	високом	образовању	(“Сл.	гласник	РС”,	
бр.	 88/17),	 Статутом	 Универзитета	 у	 Београду	 („Гласник	 УБ”,	 бр.	 186/15	 -	 пречишћен	
текст	и	189/16),	Правилником	о	минималним	условима	за	стицање	звања	наставника	
на	Универзитету	у	Београду	(„Гласник	УБ”,	бр.	192/16,	195/16	и	197/17),	Правилником	о	
изменама	 и	 допунама	 Правилника	 о	 минималним	 условима	 за	 стицање	 звања	
наставника	на	Универзитету	у	Београду	од	21.06.2017.	године,	Статутом	Факултета	(“Сл.	
билтен	АФ”,	бр.	116/17	–	пречишћен	текст)	и	Правилником	о	минималним	условима	за	
стицање	звања	наставника	на	Архитектонском	факултету	у	Београду	(“Сл.	билтен	АФ”,	
бр.	115/17).		
	
Одлуком	 Изборног	 већа	 Факултета	 бр.	 01-2758/2-3.5	 од	 25.	 децембра	 2017.	
године,образована	је	Комисија	за	припрему	извештаја	за	избор	кандидата,	у	саставу:	
	

- др	Ева	Ваништа	Лазаревић,	дипл.	инж.	арх.,	редовни	професор,	
Универзитет	у	Београду	-	Архитектонски	факултет,	

- др	Владан	Ђокић,	дипл.	инж.	арх.,	редовни	професор,		
Универзитет	у	Београду	-	Архитектонски	факултет,	

- др	Дарко	Реба,	дипл.	инж.	арх.,	ванредни	професор,		
Универзитет	у	Новом	Саду	–	Факултет	техничких	наука.	

	
Увидом	 у	 конкурсни	 материјал	 примљен	 од	 Опште	 службе	 Факултета,	 Комисија	 је	
утврдила	да	су	на	Конкурс	благовремено	приспеле	једна	пријава:	

§ кандидата	др	Александре	Ђукић,	дипл.	инж.	арх.	
/бр.	пријаве	02-2842/1	од	29.12.2017.	године/,	

Након	 увида	 у	материјал	 поднет	 у	 пријави,	 Комисија	 је	 констатовала	 да	 је	 кандидат	
поднео	сву	потребну	документацију,	дефинисану	условима	расписаног	конкурса,	и	на	
основу	ње	подноси	следећи:		
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РЕФЕРАТ	
о	пријављеном	кандидату	

А.	ИНФОРМАЦИЈЕ	ДОСТАВЉЕНЕ	ОД	СТРАНЕ	КАНДИДАТА	

А.1.	 КАНДИДАТ:	ДР	АЛЕКСАНДРА	ЂУКИЋ,	ДИПЛ.ИНЖ.АРХ.	

А.1.1.		 Основни	биографски	подаци	кандидата	

Др	 Александра	 Ђукић	 је	 рођена	 04.01.1964.	 године	 у	 Зрењанину,	 где	 је	 завршила	
основну	школу	и	гимназију.	

Архитектонски	факултет	је	уписала	1983.	године,	дипломирала	априла	1989.	године	са	
оценом	 10	 на	 дипломском	 раду	 и	 просечном	 оценом	 током	 студија	 8,92.	 Просечна	
оцена	 из	 урбанистичких	 предмета	 10.	Ментор	 на	 дипломском	 раду	 био	 је	 професор	
Иво	Антић.	

Током	 студија,	 учествовала	 на	 конкурсима	 и	 у	 својству	 сарадника	 у	 научно-
истраживачким	 пројектима.	 На	 предмету	 „Урбана	 средина	 и	 урбанизација“	 на	 првој	
години	студија,	проглашена	је	за	најбољег	студента	у	генерацији.	

Јуна	1989.	године	се	запослила	у	пројектном	бироу	„АРКОН“,	у	коме	је	од	1991.	године	
радила	као	самостални	пројектант.	

1991.	године	положила	је	стручни		испит	за	овлашћеног	архитекту.		

Септембра	 1994.	 године	 се	 запослила	 на	 Архитектонском	 факултету,	 на	 Катедри	 за	
Урбанизам	 и	 просторно	 планирање.	 Октобра	 1998.	 године,	 после	 одбрањене	
магистарске	 тезе,	 напредовала	 у	 звање	 асистента,	 а	 2003.	 године,	 после	 изложбе	
стручно-уметничких	остварења,	напредовала	у	звање	доцента	у	области	Урбанистичког	
пројектовања.	2013	напредовала	је	у	звање	ванредног	професора	у	области	Урбанизма	
и	просторног	планирања.	

Од	 2003.	 до	 2016.	 године	 предаје	 као	 гостујући	 професор	 на	 Архитектонско-
грађевинском	факултету	у	Бањалуци.	

2001.	године	је	добила	лиценцу	одговорног	урбанисте	у	Републици	Српској.	

2003.	године	добила	је	лиценцу	одговорног	урбанисте	у	Србији.	

2009.	године	добила	је	лиценцу	одговорног	пројектанта	у	Србији.	

2011.	 године	 одбранила	 je	 докторску	 тезу	 и	 исте	 године	 имала	 промоцију	 на	
Универзитету.	
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Oд	 1989.	 године	 до	 данас	 учествовала	 je	 на	 више	 међународних	 и	 националних	
конкурса	са	запаженим	резултатима	као	и	на	неколико	међународних	и	националних	
изложби	из	области	архитектуре	и	урбанизма	на	којима	је	награђена.	

Учествовала	 у	 раду:	 Комисије	 за	 урбанистичке	 планове	 у	 Панчеву	 (2002-2004),	
Комисије	 за	 стручну	 контролу	 Генералних	 планова	 и	 планова	 Генералне	 регулације	
при	Министарству	 за	 заштиту	животне	 средине	 и	 просторно	 планирање	 (2005-2009),	
Комисије	за	полагање	стручног	испита	за	добијање	Урбанистичке	лиценце	(2006-2010),	
Савета	Министарства	животне	средине	и	просторног	планирања	(2008-2012),		Комисије	
за	 стручну	 контролу	 урбанистичких	 планова	 Извршног	 одбора	 Скупштине	 града	
Београда	 (2009-2013)	 и	 Комисије	 за	 контролу	 урбанистичких	 планова	 у	 Лајковцу	
испред	 Министарства	 грађевинарства,	 саобраћаја	 и	 инфраструктуре	 (од	 2017.).		
Делегат	је	у	Генералној	скупштини	европског	удружења	урбаниста	ECTP-CEU	(European	
Council	 of	 Spatial	 Planners)	 као	 представник	 Удружења	 урбаниста	 Србије	 од	 2016.	
Активан	 члан	 PLPR	 (International	 Academic	 Association	 on	 Planning,	 Law,	 and	 Property	
Right)	од	2015.	године,		iiSBE	(International	Iniative	for	Suistainable	Built	Environment)	од	
2005.	до	данас,	одбора	европске	асоцијације	UPE	 (Urban	Planners	of	Europe)	од	2001-
2005.,	као	и	регионалне	и	национале	мреже	евалуатора	пројеката,	од	2015.	године	до	
данас.	Подпредседник	је	Удружења	урбаниста	Србије	од	2017.	године.	

Члан	 је	више	Комисија	на	Архитектонском	факултету	као	и	Савета	на	Архитектонском	
факултету	од	2006.	до	2009.	године.Члан	је	већа	Докторсих	студија	на	Архитеконском	
факултету	од	2017.	године.	

Као	 представник	 Националне	 комисије	 за	 Србију,	 члан	 је	 Менаџмент	 комитета	
Европског	пројекта	COST	Action	C23	“Low	Carbon	Urban	Built	Environments”.	од	2005.	до	
2009.	 године	 и	 Европског	 пројекта	 COST	 Action	 TU0701	 “Improving	 the	 Quality	 of	
Suburban	 Building	 Stocks”	 	 од	 2008.	 до	 2012.,	 COST	 Action	 TU0803	 “Cities	 Regrowing	
Smaller	–	Fostering	Knowledge	on	Regeneration	Strategies	in	Shrinking	Cities	across	Europe”	
од	2009.	године	до	2013.	године	и	COST	Action	TU1104	“	Smart	Low	Carbon	Regions“	од	
2011.	 године	 до	 2015.	 Године,	 	 COST	 Action	 TU1203	 "Crime	 Prevention	 through	 Urban	
Design	 and	 Planning“	 од	 2012.	 године	до	 2016.	 године,	 COST	Action	 TU1306	 "Fostering	
knowledge	about	 the	 relationship	between	 Information	 and	Communication	Technologies	
and	 Public	 Spaces	 supported	 by	 strategies	 to	 improve	 their	 use	 and	 attractiveness	
(CYBERPARKS)"	од	2013.	године	до	2017.	године.		

Учествовала	 је	 у	 многобројним	 нациналним	 научно-истраживачким	 пројектима.	
Руководилац	 је	 националног	 научно-истраживачког	 пројекта	 са	 међународним	
учешћем	„Browninfo”,	као	и	радног	тима	Архитектонског	факултета	на	међународном	
пројекту	Danube	Interreg	–	DANURB	(project	menager).		

Од	2015.	године	екстерни	је	евалуатор	за	међународне	COST	пројекте.	Oд	2016.	године	
екстерни	 је	 евалуатор	 за	 научне	 пројекте	 RDF	 (Research	 Development	 Fund)	 и	 члан	
Регионалне	и	Националне	мреже	евалуатора.	

Гостујућа	 предавања	 и	 усавршавање	 је	 имала	 на	 Техничком	 универзитету	 у	 Грацу,	 у	
Аустрији,	Архитектонском	факултету	Универзитета	у	Гранади,	у	Шпанији,	Политехници	
у	 Барију,	 у	 Италији,	 и	 Универзитету	 у	 Каунасу,	 у	 Литванији,	 као	 и	 усавршавање	 на	
специјалном	 курсу	 „Urban	 Economic	 Development“	 	 нa	 Galillee	 collegue	 у	 Изралу,	 као	
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стипендиста	Изралског	Министарства	 спољних	послова	 -	Центра	 за	интернационалну	
кооперацију	(MASHAV).	

Служи	се	рачунарским	софтверима.	

Говори	и	пише	на	енглеском	језику.	

А.1.2.		 Стручна	биографија,	дипломе	и	звања	

А.1.2.1.	 Дипломе	

Основне	студије:	
§ Дипломирала	је	на	Архитектонском	факултету	у	Београду	1989.	године	са	оценом	

10	(десет).	Просечна	оцена	током	студија	8,92.	

Магистеријум:	
§ На	последипломске	магистарске	 студије	из	 области	 „Урбанистичко	и	 просторно	

планирање	и	урбанистичко	пројектовање“,	уписала	се	школске	1993./94.	године	
на	Архитектонском	факултету	у	Београду.	

§ Магистарску	 тезу	 под	 називом	 „Континуитети	 урбаног	 развоја	 градова	 Баната“	
одбранила	 22.09.1998.	 године,	 под	 менторством	 професора	 Димитрија	
Младеновића.	

Докторат:	
§ Докторску	 тезу	 под	 називом	 „Очување	 идентитета	 главне	 улице	 војвођанског	

града	 у	 функцији	 урбане	 обнове“	 одбранила	 10.	 новембра	 2011.	 године,	 под	
менторством	 професора	 Др	 Зорана	 Никезића.	 Исте	 године	 промовисана	 у	
Доктора	наука	на	Универзитету	у	Београду.	

А.1.2.2.	 Кретање	у	служби	

§ 1994.-2003.	 /	 Кандидаткиња	 је	 у	 звању	 асистента-приправника	 и	 асистента	 на	
Катедри	 за	 урбанизам	 и	 просторно	 планирање	 Архитектонског	 факултета	 у	
Београду;	

§ 2003.-2013.	 /	 Кандидаткиња	 напредовао	 у	 звање	 доцента	 на	 основу	 изложбе	
сопствених	 стручно-уметничких	 остварења	 на	 Архитектонском	 факултету	 у	
Београду	фебруара	2003.	године;	

§ 2013.-	 /	 Кандидаткиња	 је	 напредовала	 у	 звање	 ванредног	 професора	 на	
Департману	 за	 урбанизам	 Архитектонском	 факултету	 Универзитета	 у	 Београду	
почетком	2013.	године.	

А.1.2.3.	 Учешће	унастави	

До	избора	у	звање	ванредног	професора	(период	од	1990-2013.)		

На	Архитектонском	факултету	Универзитета	у	Београду:	

Као	асистент-приправник	 и	асистент	 кандидаткиња	 је	 била	 ангажован	 Катедри	 за	
урбанизам	и	просторно	планирање	на	следећим	предметима:	
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§ Урбанистичка	 техника	 и	 композиција,	 Урбана	 средина	 и	 урбанизација,	 Урбано	
зонирање,	Урбане	функције	 -	 становање,	Урбане	функције	 -	 рекреација,	 Урбане	
функције	 -	центри	и	Урбанистичко	и	просторно	планирање,	као	и	на	Синтезном	
пројекту	1.	Учествује	са	студентима	на	осам	радионица	и	студентских	конкурса	у	
својству	ментора	и	коментора.	

Као	 доцент	 кандидаткиња	 је	 била	 ангажована	 ма	 Департману	 за	 урбанизам	 и	
просторно	планирање	на	следећим	предметима:	
§ У	 периоду	 2003.-2005.	 самостално	 руководи	 предметом	 „Урбанистичка	

композиција	2“	на	Изборној	групи	предмета	(ИГ4)	„Урбана	реконструкција“	(као	
предавач	 и	 руководилац	 практичне	 наставе)	 и	 учествује	 у	 настави	 на	 предмету	
„Урбанистичка	 техника	 и	 композиција“.	 Учествује	 и	 у	 магистарским	 студијама	
„Урбанo	 планирање,	 дизајн	 и	 менаџмент“	 (као	 члан	 студија	 и	 један	 од	
предавача).		

§ У	 периоду	 2005.-2013.	 самостално	 води	 студио	 на	 основним	 академским	
студијама	 (Урбанистички	 студио	 СП3	 -	 Креативни	 град)	 и	 дипломским	
академским	студијама-мастер	(Урбан	лаб	-	архитектонско-урбанистички	студио	у	
првом	 семестар	 и	 Студио	 М9	 –	 дипломски	 рад).	 Водио	 студио	 и	 на	
специјалистичким	студијама	„Урбана	обнова	–	градови	у	новом	миленијуму“,	под	
називом	 „Елементи	 улице	 у	 контексту	 обнове“,	 семинар	 „Урбана	 обнова	 и	
реконструкција“	(први	семестар	дипломских	–	мастер	студија).	

Од	избора	у	звање	ванредног	професора	(од	2013.	године	до	данас)		

На	Архитектонском	факултету	Универзитета	у	Београду:	

Као	 ванредни	 професор	 кандидаткиња	 је	 била	 ангажована	 на	 Департману	 за	
урбанизам	на	следећим	предметима:	
§ У	периоду	од	2013.	самостално	водио	студио	на	основним	академским	студијама	

(Урбанистички	 студио	 СП3	 -	 Креативни	 град)	 и	 дипломским	 академским	
студијама-мастер	 (Урбан	 лаб	 -	 архитектонско-урбанистички	 студио	 у	 првом	
семестру	и	Студио	М9	–	дипломски	рад).	Водила	је	студио	и	на	специјалистичким	
студијама	 „Урбана	 обнова	 –	 градови	 у	 новом	 миленијуму“,	 под	 називом	
„Елементи	 улице	 у	 контексту	 обнове“,	 семинар	 „Урбана	 обнова	 и	
реконструкција“	(први	семестар	дипломских	–	мастер	студија).	

§ Тренутно,	 држи	 предавања	 на	 обавезном	 предмету	 „Обликовање	 градских	
простора“	 (трећи	 семестар	 основних	 студија),	 студију	 „Урбанистичко	
пројектовање	 стамбених	 целина“	 (трећи	 семестар)	 и	 студију	 „Одрживе	 урбане	
заједнице“	 (четврти	 семестар)	 на	 Основним	 академским	 студијама	
архитектуре,на	 Изборним	 предметима	 МАСА,	 ИАСА	 и	 МИУ	 –	 „Морфологија	
градских	 потеза“	 (у	 1.	 семестру	 Мастер	 студија)	 и	 „Мрежа	 пешачких	 токова	 у	
функцији	урбаног	редизајна	отворених	градских	простора“	(у	2.	семестру	Мастер	
студија),	 на	 урбанистичком	 студију	 и	 семинару	 у	 7.	 семестру	 Интегрисаних	
академских	 студија	 архитектуре,	 обавезне	 предмете	 на	 Мастеру	 интегралног	
урбанизма	 „Савремени	 урбанистички	 концепти“	 и	 „Методологија	 урбаног	
дизајна“,	као	и	изборни	предмет	„Урбани	обрасци“	на	Докторским	студијама.	

§ Руководилац	 је	 студијске	 целине	 програма	 основних	 академских	 студија	 –	
Архитектура	„Изборни	предмет“	(5.	семестар).		
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§ Током	 овог	 периода	 ментор	 је	 у	 изради	 и	 одбрани	 дипломских	 радова	
студентима	 (више	 од	 20),	 и	 члан	 комисије	 на	 више	 десетина	 дипломских	
одбрана,	мастер	теза,	магистарских	радова	и	докторских	теза.	Била	је	ментор	на	
одбрани	Магистарских	 теза,	 као	 и	 	 ментор	 студентима	 на	 изради	Мастер	 тезе	
(више	 од	 16).	 Такође,	 била	 је	 ментор	 студентима	 специјалистичких	 радова	 (8	
одбрањених	 специјалистичких	 радова)	 и	 ментор	 на	 докторским	 тезама	 на	
Архитектонском	факултету	 у	 Београду	 (три	одбрањене	докторске	 тезе	 у	 Србији,	
две	 у	 иностранству,	 на	 којима	 је	 била	 коментор	 и	 шест	 доктораната	 којима	 је	
тренутно	ментор).	

§ Под	њеним	менторством	 одбрањене	 су	 три	 докторске	 тезе	 на	 Архитектонском	
факултету	 Универзитета	 у	 Београду,	 кандидата:	 Невене	 Новаковић,	 мр.	
Мирославе	 Вујадиновић	 и	 Дубравка	 Алексића.,	 као	 и	 две	 у	 иностранству:	
Исидоре	Каран	на	Архитектонском	факултету	у	Гранади	и	Срђана	Станковића	на	
Империјал	колеџу	у	Лондону	Поред	тога,	била	је	члан	више	од	десет	комисија	за	
одбрану	докторских	теза	на:	Архитектонском	факултету	Универзитета	у	Београду,	
Универзитета	 у	 Нишу,	 Универзитета	 у	 Новом	 Саду,	 Универтитета	 у	 Бањалуци,	
Универзитета	у	Порту	ФЕУП,	Универзитета	у	Гранади.	

А.1.3.	 Испуњеност	услова	за	избор	у	звање	ванредног	професора		

Обавезни	услови:	

А.1.3.1.	 Позитивна	 оцена	 педагошког	 рада	 у	 студентским	 анкетама	 током	
целокупног	претходног	изборног	периода	

Резултати	 студентске	 анкете	 током	 целокупног	 претходног	 изборног	 периода	
2013/14.	до	2016/17.	на	свим	предметима	на	којима	кандидат	учествује,	показали	су	
позитивну	оцену	педагошког	рада	 (резултати	анкета	 у	 којима	 је	 учествовало	више	
од	30%	од	укупног	броја	студената	који	су	уписали	тај	предмет):	

ШКОЛСКА	Г.	
/	СЕМЕСТАР	

ПРЕДМЕТ	 УЧЕШЋЕ	
СТУДЕНАТА	

ПРОСЕЧ.	
ОЦЕНА	

2013/14.	 МАСА		М.04.01	Курс	М4.1.	Студио:	Архитектонско-
урбанистички	пројекат	

9	од	16	
студенaта	

4,75	

ОАСА	17.1.78.17.1.	Изборни	предмет	1	„Морфологија	
градских	потеза“	

12	од	18	
студенaта	

4,35	

ОАСА	17.2.71	Курс	17.2.	Изборни	предмет	2	„Мрежа	
пешачких	путања	у	функцији	урбаног	ре-дизајна“	

12	од	12	
студенaта	

4,26	

2014/15.	 Није	рађена	анкета	 -	 -	
Зимски	
семестар	
2015/16.	

17.1.92:	Морфологија	градских	потеза	(изборни	
предмет	17.1)	

21	од	21	
студент	

4,54	

ИАСА-23031:	Обликовање	градских	простора	(Обавезни	
предмет)	

48	од	54	
студента	

4,32	

МАСА-11040-03:	Морфологија	градских	потеза	
(Изборни	предмет	1	–	Урбанизам)	

34	од	35	
студената	

4,28	

МАСУ-М1.2:	Савремени	урбанистички	концепти	
(Обавезни	предмет)	

12	од	30	
студената	

4,81	
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ОАСА-23031:	Обликовање	градских	простора	(Обавезни	
предмет)	

198	од	230	
студената	

4,22	

ОАСА-23072-04:	Студио	01б	-	Урбанистичко	
пројектовање	стамбених	целина	-	Пројекат	

29	од	30	
студената	

4,36	

Летњи	
семестар	
2015/16.	

ОАСА	-17.2.85:	Мрежа	пешачких	путања	у	функцији	
урбаног	ре-дизајна	(изборни	предмет	17.2)	

11	од	22	
студента	

4,80	

МАСА-12040-04:	Мрежа	пешачких	путања	у	функцији	
урбаног	ре-дизајна	(изборни	предмет	2	–	Урбанизам)	

17	од	17	
студената	

4,36	

МАСУ-М2.3:	Методологија	урбаног	дизајна	(Обавезни	
предмет)	

22	од	31	
студентa	

4,61	

ОАСА-24072-04:	Студијска	целина	Студио	02а	-	
Одрживе	урбане	заједнице	-	Пројекат	

27	од	28	
студената	

4,29	

Јесењи	
семестар	
2016/17.	

ИАСА-23031:	Обликовање	градских	простора	(Обавезни	
предмет)	

57	од	65	
студената	

4,10	

МАСА-11040-03:	Морфологија	градских	потеза	
(Изборни	предмет	1	–	Урбанизам)	

20	од	22	
студента	

4,57	

МАСИУ-11050-03:	Морфологија	градских	потеза	
(Изборни	предмет	1)	

3	од	3	
студента	

5,00	

ОАСА-23031:	Обликовање	градских	простора	(Обавезни	
предмет)	

220	од	231	
студента	

4,04	

ОАСА-23072-04:	Студио	01б	-	Урбанистичко	
пројектовање	стамбених	целина	–	Пројекат	

21	од	28	
студената	

4,09	

МАСИУ-12030:	Методологија	урбаног	дизајна	
(Обавезни	предмет)	

27	од	33	
студента	

4,51	

МАСИУ-12050-04:	Мрежа	пешачких	путања	у	функцији	
урбаног	ре-дизајна	(Изборни	предмет	3)	

4	од	5	
студената	

4,94	

ОАСА-24072-04:	Студијска	целина	Студио	02а	-	
Одрживе	урбане	заједнице	-	Пројекат	

16	од	22	
студента	

4,11	

Просечна	 оцена	 анкета	 у	 којима	 је	 учествовало	 више	 од	 30%	 од	 укупног	 броја	
студената	који	су	уписали	тај	предмет	је:	4,44.		

Студентске	 анкете	 дате	 су	 у	 прилогу:	 Потврде	 уз	 извештај	 за	 избор	 у	 звање	
ванредног	професора.	

А.1.3.2.	 Искуство	у	педагошком	раду	са	студентима	

Искуство	у	педагошком	раду	 са	 студентима	износи	24	 (двадесет	четири)	 године	од	
заснивања	радног	односа	на	Архитектонском	факултету	у	Београду.	

А.1.3.3.	Резултати	у	развоју	научног	подмлатка	

Ангажовање	 ванредног	 професора	 др	Александре	Ђукић	 у	 процесу	 обезбеђивања	
наставно-научног	подмлатка	се	до	сада	одвијао	на	више	нивоа:	
§ својим	 дугогодишњим	 непосредним	 радом	 у	 процесу	 припреме	 и	 реализације	

наставе,	прво	као	асистент,	а	касније	као	доцент	и	ванредни	професор,	радећи	са	
својим	непосредним	 сарадницима,	 тако	 и	 са	 осталим	 сарадницима	 са	 Катедре,	
односно	 Департмана,	 кандидат	 је	 значајно	 допринео	 обезбеђивању	 научно-
наставног	подмлатка	Факултета;	
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§ Као	 ванредни	 професор,	 а	 раније	 као	 доцент	 и	 асистент,	 на	 Архитектонском	
факултету	 Универзитета	 у	 Београду,	 др	 Александра	 Ђукић	 је	 радила	 дужи	 низ	
година	 са	 студентима	 који	 су	 били	 посебно	 заинтересовани	 за	 тему	
урбанистичког	 пројектовања	 и	 планирања,	 а	 посебно	 урбане	 обнове	 и	
реконструкције	и	урбаног	дизајна;	

§ Студенти	 др	 Александре	 Ђукић	 су	 учествовали	 у	 бројним	 међународним	
такмичењима,	 где	 су	 освојили	 и	 престижне	 награде.	 Посебно	 се	 издвају	 два	
успеха;	 успех	 њених	 двоје	 студената	 2010.	 године,	 који	 награђени	 на	
међународном	 студентском	 конкурсу	 у	 организацији	 европских	 школа	
архитектуре	 под	 називом	 „Schindler	 award	 2010“,	 за	 регенерацију	 комплекса	
олимпијских	игара	у	Берлину	из	1936.	године;	други	успех	њених	студената	је	на	
међународном	 конкурсу	 „Larfarge	 International	 Competition	 for	 Students”	 под	
називом	 “Recovering	 the	Architecture	 of	 Forgotten	Urban	 Spaces”,	 у	 организацији	
EAAE	European	Association	for	Architectural	Education.	Студент	Предраг	Игњатовић,	
освојена	 прва	 награда,	 и	 студент	 Никола	 Зимоњић	 –	 похваљен	 рад,	 децембар	
2006.	године	у	Румунији.	

§ Бројни	студенти	др	Александре	Ђукић	су	се	у	свом	дипломском	раду	определили	
за	истраживање	матичних	области	кандидата,	чиме	су	посредно	показали	вешту	
примену	 знања	 која	 су	 усвојили	 управо	 у	 раду	 на	 предметима	 на	 којима	 им	 је	
кандидат	 био	 асистент	 или	 наставник.	 Неки	 од	 ових	 студената	 касније	 су	 се	
определили	 да	 похађају	 последипломске,	 а	 затим	докторске	 студије	 са	 темама	
урбане	 обнове	 и	 реконструкције,	 и	 сами	 баве	 научно-истраживачким	 и	
педагошким	радом.		

§ Код		др	Александре	Ђукић	се	посебно	истиче	посвећеност	међународној	сарадњи	
Архитектонског	 факултета,	 са	 високообразовним	 установама	 у	 ужем	 и	 ширем	
окружењу.	 Посебно	 се	 истиче	 ангажовање	 у	 сарадњи	 између	 њој	 матичног	
факултета	 са	 архитектонским	 факултетима	 у:	 Грацу,	 у	 Аустрији,	 Марибору,	 у	
Словенији,	 South	 Banku	 из	 Лондона,	 ФЕУП	 Порта	 у	 Португалији	 и	 Гранади	 у	
Шпанији.	 Поред	 тога,	 кандидаткиња	 је	 имала	 више	 гостујућих	 предавања	 у	
настави	 неколико	 иностраних	 факултета,	 у	 Хонгконгу,	 Каунасу,	 Порту,	 Гранади,	
Барију	и	Грацу.	

§ Поред	 матичног	 факултета,	 др	 Александра	 Ђукић	 као	 гостујући	 предавача	 и	
гостујући	 професор	 остварила	 је	 велико	 искуство	 у	 менторском	 раду	 у	
комисијама	 за	 одбрану	 докторских	 теза	 у	 иностранству	 (Португалија,	 Шпанија,	
Велика	Британија,	Босна	и	Херцеговина)	и	 земљи	 (универзитети	у	Нишу,	Новом	
Саду	као	и	Географски	факултет	Универзитета	у	Београду).		

§ Поред	 поменутих	 формалних	 ангажмана	 којима	 је	 др	 Александра	 Ђукић	
допринела	развоју	наставно-научног	подмлатка,	она	 је	и	током	рада	са	млађим	
колегама,	 дипломцима,	 сарадницима,	 студентима	 последипломских	 и	
докторских	студија	увек	била	спремна	да	их	усмери,	подржи	и	да	им	помогне	у	
њиховом	 усавршавању	 и	 истраживачком	 раду	 и	 остварењу	 постављених	
академских	циљева.	

§ Кандидаткиња	 активно	 учествује	 као	 члан	 у	 комисијама	 за	 избор	 у	 звање	
сарадника	 на	 ужој	 научној	 области	 „Урбанизам	 и	 просторно	 планирање“,	 на	
Департману	за	урбанизам,	почев	од	2013.	године.	Сличну	активност	кандидат	 је	
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до	 сада	 обављао	 и	 у	 комисијама	 на	 универзитетима	 у	 Нишу,	 Новом	 Саду	 и	
Бањалуци.	

А.1.3.4.	 Учешће	у	комисијама	за	одбрану	завршних	радова	на	академским	
специјалистичким,	мастер	или	докторским	студијама	

У	 претходном	 периоду	 др	 Александра	 Ђукић	 је	 била	 председник	 или	 члан	 у	
комисијама	 за	 израду	 завршних	 радова	 на	 академским	 мастер	 и	 докторским	
студијама:	

Током	 овог	 периода	 ментор	 у	 изради	 и	 одбрани	 дипломских	 радова	 студентима	
(више	 од	 десет),	 и	 члан	 комисије	 на	 више	 десетина	 дипломских	 одбрана,	 мастер	
теза,	 магистарских	 радова	 и	 докторских	 теза.	 Била	 је	 ментор	 на	 одбрани	
Магистарских	теза,	као	и	 	ментор	студентима	на	изради	Мастер	тезе	(више	од	10).	
Такође,	 била	 је	 ментор	 студентима	 специјалистичких	 радова	 (8	 одбрањених	
специјалистичких	 радова)	 и	 ментор	 на	 докторским	 тезама	 на	 Архитектонском	
факултету	у	Београду	(три	одбрањене	докторске	тезе	и	шест	доктораната	којима	сам	
ментор).	
§ Ментор	–	за	више	од	30	дипломских	радова;	
§ Ментор	-	за	више	од	16	завршних	мастер	радова;	
§ Ментор	и	председник	комисије	за	одбрану	за	више	од	10	магистарских	радова;	
§ Члан	комисије	за	одбрану	више	десетина	завршних	мастер	радова	(више	од	100);	
§ Ментор	 -	 председник	 комисија	 за	 одбрану	 специјалистичких	 радова	 (8	

одбрањених	специјалистичких	радова	и	члан	Комисије	у	више	од	10);	
§ Ментор	 на	 докторским	 тезама	 на	 Архитектонском	 факултету	 у	 Београду	 -	 три	

одбрањена	докторска	рада	и	шест	доктораната	којима	је	ментор.	

А.1.3.5.	 Објављене	монографије	и	стручне	публикације	

А.1.3.5.1.	Монографије	и	тематски	зборници	националног	значаја	(М42)	

Објављено	након	избора	у	звање	ванредног	професора	
§ Монографија	 „Одржи	 град	–	Дизајн	и	одрживи	развој	 за	паметније	и	еколошки	

здраве	заједнице“.	Коаутор	монографије	са	Мрђеновић	Т.	Рецензенти:	Проф.	др	
М.	 Ралевић,	 др	 М.	 Пуцар,	 проф.	 др	 Р.	 Богдановић,	 Архитектонски	 факултет	 у	
Београду,	Београд,	(бр.	стр.	289),	2015.,	тираж	300,	ISBN	978-86-7924-157-3.	

§ Монографијa	 „Приручник	 о	 успостављању	 интерактивне	 базе	 података	
браунфилд	локација:	Browninfo“.	Уредник	монографије	са	 	Вујичић	Т.	и	 један	од	
аутора.	Рецензенти:	З.	Миовчић	и	Ј.	Бацингер	(бр.	стр.	178),	Универзитет	у	Бањој	
Луци,	 Архитектонско-грађевинско-геодетски	 факултет,	 Deutsche	 Geselischaft	 fuer	
Zusammenarbeit	 (GTZ)	 GmbH,	 ИНОВА	 информатички	 инжењеринг,	 2014.,	 тираж	
300,	ISBN	978-9995-752-1-2.	

§ Монографија:	 „Недосањани	 сан	 о	 Израелу	 вера	 љубав	 и	 нада	 -	 искуства,	
импресије	 и	 визије	 градитеља	 о	 земљи	 на	 три	 мора“.	 Рецензенти:	 академик	
Проф.	др	Р.	Кузмановић,	академик	проф.	др	Д.	Бранковић,	проф.	др	В.	Вукмирица	
и	сенатор	А.	Ливни.	Уредник	монографије	са	проф.	др	Миленком	Станковићем	и	
један	од	аутора,	(бр.	стр.	264),	2014.,	тираж	500,	ISBN	978-9995-747-6-5.	
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Објављено	пре	избора	у	звање	ванредног	професора	
§ Монографија	 -	 практикум	 „УрбанЛаб	 Београд	 2020“,	 Архитектонски	 факултет	 у	

Београду.	 Рецензенти:	 проф.	 др	 Е.	 Ваништа	Лазаревић,	 доц	мр	 К.	 Лаловић	 и	 А.	
Поповић.	 Коаутор	 монографије	 са	 М.	 Вукмировић,	 (бр.	 стр.	 114),	 2012.,	 тираж	
1000,	ISBN	978-86-7924-070-5.	

А.1.3.5.2.	Уређивање	 водећих	 међународних	 монографија	 и	 тематских	 зборника	
(М17)	

Објављено	након	избора	у	звање	ванредног	професора	
§ Уредник	 међународне	 научне	 монографије:	 Planning	 Capital	 Cities:	 Belgrade,	

Bucharest,	Sofia.	Уредници:	G.	Doytchinov,	A.	Djukic	и	C.	Ionita.	Издавач:	Verlag	der	
Technischen	 Universität	 Graz.	 Print:	 www.primerate-druckerei,	 2015	 Verlag	 der	
Technischen	Universität	Graz,	 2015.	 ISBN:	 978-3-85125-358-6,	 ISBN	 (e-book):	 978-3-
85125-399-3.	

А.1.3.5.3.	Уређивање	међународних	монографија	и	тематских	зборника	(М18)	

Објављено	након	избора	у	звање	ванредног	професора	
§ Уредник	 међународне	 научне	 монографије:	 „Smart	 Energy	 Regions:	 Coast	 and	

Value“.	 Уредници:	 P.	 Jones,	 V.	 Buhagiar,	 A.	 Lopez	 и	A.	Djukić.	Издавач:	 The	Welsh	
School	of	Architecture,	Cardiff	University,	UK,	2016.	ISBN:	978-1-899895-22-9.	

§ Уредник	 међународне	 научне	 монографије:	 “Keeping	 up	 with	 Technologies	 to	
improve	places“,	са	Е.	Ваништа	Лазаревић,	М.	Вукмировић	и	А.	Крстић-Фурунџић.		
Издавач:	Cambridge	Scholars	Publishing,	2015.	ISBN	978-1-4438-7739-8.	

§ Уредник	 научне	 монографије	 међународног	 значаја	 „Browninfo:	 Toward	 a	
Methodological	Framework	for	Brownfield	Database	Development“,	са	Д.	Симоновић	
и	Т.	Вујичић.	Рецензенти:	M.	Maruna,	A.	Stupar	и	F.	Rotondo.	Издавач:,University	of	
Banja	 Luka,	 Faculty	 of	 Architecture,	 Civil	 Engineering	 and	 Geodesy,	 Бањалука,	 БиХ,	
2014.	ISBN:	978-99955-752-3-6.	

§ Уредник	међународне	научне	монографије	–	практикума:	„Reassembling	the	City:	
Urban	Regeneration	of	the	Brownfield	Area	Rudi	Čajevac“,	са	M.	Surbock,	В.	Вуковић,	
М.	 Станковић,	 C.	 Luchsinger,	 P	 и	 Nigst.	 Рецензенти:	 Е.	 Ваништа-Лазаревић,	 Љ.	
Дошеновић	 и	 B.	 Podrecca.	 Издавачи:	 University	 of	 Banja	 Luka,	 Faculty	 of	
Architecture,	 Civil	 Engineering	 and	 Geodesy,	 Vienna	 University	 of	 Technology,	
Carinthia	University	of	Applied	Science,	Бањалука,	БиХ,	2014.	ISBN:	978-	99955-752-2	-
9.	

А.1.3.5.4.	Уређивање	националних	монографија	и	тематских	зборника	(М49)	

Објављено	након	избора	у	звање	ванредног	професора	
§ Уредник	монографије	 „Приручник	 о	 успостављању	 интерактивне	 базе	 података	

браунфилд	 локација:	 Browninfo“,	 са	 T.	 Вујичић.	 Рецензенти:	 З.	 Миовчић	 и	 Ј.	
Бацингер	 (бр.	 стр.	 178),	 Универзитет	 у	 Бањој	 Луци,	 Архитектонско-грађевинско-
геодетски	 факултет,	 Deutsche	 Geselischaft	 fuer	 Zusammenarbeit	 (GTZ)	 GmbH,	
ИНОВА	информатички	инжењеринг,	2014.,	тираж	300,		ISBN	978-9995-752-1-2.	

§ Уредник	монографије:	„Недосањани	сан	о	Израелу	вера	љубав	и	нада	-	искуства,	
импресије	 и	 визије	 градитеља	 о	 земљи	 на	 три	 мора“,	 са	 М.	 Станковићем.	
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Рецензенти:	 академик	 Проф.	 др	 Р.	 Кузмановић,	 	 академик	 Проф.	 др	 Д.	
Бранковић,	Проф.	др	В.	Вукмирица	и	сенатор	А.	Ливни.	(бр.	стр.	264),	тираж	500,	
2014.	ISBN	978-9995-747-6-5.	

А.1.3.5.5.	Поглавље	у	монографијима	међународног	значаја	(М14)	

Објављено	након	избора	у	звање	ванредног	професора	
§ Поглавље	у	међународној	монографији	„ICT	Innovations	2016	-	Cognitive	Functions	

and	Next	Generation	ICT	Systems“.	Уредници:	G.	Stojanov	и	A.		Kulakov.	Аутор	текста	
„Using	 Sentiment	 Analysis	 of	 Twitter	 Data	 for	 Determining	 Popularity	 of	 City	
Locations“.	Коаутор	са	Н.	Динкић,	Н.	Џаковић,	Ј.	Јоковић	и	Л.	Стоименов,	Springer,	
2017.	(стр.	156-165).	ISBN:	978-3-319-68854-1.		

§ Поглавље	у	међународној	монографији:	„Smart	Energy	Regions:	Coast	and	Value“.	
Уредници:	P.	 Jones,	V.	Buhagiar,	A.	 Lopez	и	A.	Djukic.	Аутор	 текста	 „Retrofitting	of	
Multyfamily	Housing:	 Life	Cycle	Coasting	Aspect“,	 The	Welsh	School	of	Architecture,	
Cardiff	University,	UK,	 2016.	Коаутор	 са	А.	Крстић-Фурунџић	и	М.	 Грујић	 (стр.	 61-
72).	ISBN:	978-1-899895-22-9.	

§ Поглавље	 у	међународној	монографији	 „Smart	 Energy	Regions:	 Skills,	 Knowledge,	
Training	and	Supply	Chains“.	Уредници	J.	Roset	Calzada,	I.	Kattenegger,	J.	Patterson	и	
F.	Varriale.	Аутор	текста	„Education	on	Energy	Efficiency	in	the	Building	Sector“,	The	
Welsh	 School	 of	 Architecture,	 Cardiff	 University,	 UK,	 2016.	 Коаутор	 са	 А.	 Крстић-
Фурунџић	(стр.	41-46).	ISBN:	978-1-899895-21-2.	

§ Поглавље	у	међународној	монографији	„Cultural	Territorial	Systems:	Landscape	and	
Cultural	Heritage	as	a	Key	to	Sustainable	and	Local	Development	in	Eastern	Europe“.	
Уредници:	 F.	 Rotondo,	 F.	 Selicato,	 V.	 Marin	 и	 J.	 Lopez	 Galdeano.	 Аутор	 текста	
„Serbian	 Cultural	 Territorial	 Systems	 First	 Experiences“.	 Коаутор	 са	 М.	 Ротер	
Благојевић	и	М.	Николићем,	Springer,	2016.	(стр.	265-287).	ISBN:	978-3-319-20752-
0.	

§ Поглавље	 у	међународној	монографији	 „Inclusive/Exclusive	 Cities“.	 Уредници:	O.	
Marina	и	A.	Armando.	Аутор	текста	„Creative	Cities:	Exclusive	or	Inclusive	places	Case	
study	 Belgrade“.	 Коаутор	 са	 Е.	 Ваништа	 Лазаревић	 и	 М.	 Вукмировић,	 Скопље,	
2016.	(стр.	104-120)	ISBN:	978-608-4809-00-5.	

§ Поглавље	у	међународној	научној	монографији	„Keeping	up	with	Technologies	 to	
improve	 places“,	 уредници:	 Е.	 Ваништа	 Лазаревић,	 М.	 Вукмировић,	 А.	 Крстић-
Фурунџић	 и	 А.	 Ђукић.	 Аутор	 поглавља	 6	 „Chapter	 Six:	 Comfort	 of	 Open	 Public	
Spaces:	 Case	 Study	 New	 Belgrade“.	 Коаутор	 са:	 Н.	 Новаковић	 и	 С.	 Станковић.	
Издавач:	Cambridge	Scholars	Publishing,	2015.	(стр.	62-79)	ISBN	978-1-4438-7739-8.	

§ Поглавље	 у	 међународној	 монографији	 „Planning	 Capital	 Cities:	 Belgrade,	
Bucharest,	Sofia“.	Уредници:	G.	Doytchinov,	A.	Djukic	и	C.	 Ionita.	Рад	под	називом	
„New	 Belgrade:	 visions,	 plans	 and	 realizations	 1947-2014“.	 Издавач:	 Verlag	 der	
Technischen	 Universität	 Graz.	 Print:	 www.primerate-druckerei,	 2015.	 Verlag	 der	
Technischen	Universität	Graz,	(стр.160-174).	ISBN:	978-3-85125-358-6,	ISBN	(e-book):	
978-3-85125	-399-3.	

§ Поглавље	 у	 међународној	 монографији	 “Twenty	 Years	 of	 Human	 Security	 -	
Theoretical	 Foundation	 and	 Practical	 Application“.	 Уредници:	 И.	 Ђорђевић,	 М.	
Гламочак,	 С.	 Станаревић	 и	 Ј.	 Гачић.	 Факултет	 за	 безбедност	 Универзитета	 у	
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Београду,	 2014.,	 Београд.	 Рад	 са	 називом	 „Public	 space	 safety	 evaluation.	 Case	
study:	Kosančićev	venac,	Belgrade“.	Коаутор	текста	са	М.	Вукмировић	и	Е.	Ваништа	
Лазаревић	(стр.	349-365).	ISBN	978-86-84069-94-0.	

§ Поглавље	 у	 међународној	 монографији	 „Twenty	 Years	 of	 Human	 Security	 -	
Theoretical	 Foundation	 and	 Practical	 Application“.	 Уредници:	 И.	 Ђорђевић,	 М.	
Гламочак,	 С.	 Станаревић	 и	 Ј.	 Гачић.	 Факултет	 за	 безбедност	 Универзитета	 у	
Београду,	2014.,	Београд.	Рад	са	називом	„Urban	form	and	public	safety:	how	public	
open	space	shapes	social	behavior	in	public	housing	neighborhoods“.	Коаутор	текста	
са	Н.	Новаковић.	(стр.	411-423).	ISBN	978-86-84069-94-0.	

§ Поглавље	 у	 међународној	 монографији	 „Smart	 Energy	 Regions“.	 Уредници:	 P.	
Jones,	W.	 Lang,	 J.	 Patterson	и	 P.	Geyer.	 Аутор	 текста:	 „Chapter	 Serbia“,	 The	Welsh	
School	of	Architecture,	Cardiff	University,	UK,	2014.	Коаутор	са	А.	Крстић-Фурунџић	
(стр.	225-240).	ISBN:	978-1-899895-14-4.	

§ Поглавље	 у	 научној	 монографији	 међународног	 значаја	 „Browninfo:	 Toward	 a	
Methodological	 Framework	 for	 Brownfield	 Database	 Development“.	 Уредници:	 А.	
Ђукић,	Д.	Симоновић	и	Т.	Вујичић.	Аутор	текста:	„Urban	Village	Model	as	a	Tool	for	
Brownfield	 Regeneration“,	 University	 of	 Banja	 Luka,	 Faculty	 of	 Architecture,	 Civil	
Engineering	and	Geodesy,	Бањалука,	БиХ,	2014.	Коаутора	са	Б.	Антонић	 (стр.	227-
243).	ISBN:	978-99955-752-3-6.	

§ Поглавље	 у	 научној	 монографији	 међународног	 значаја	 „Browninfo:	 Toward	 a	
Methodological	 Framework	 for	 Brownfield	 Database	 Development“.	 Уредници:	 А.	
Ђукић,	Д.	Симоновић	и	Т.	Вујичић.	Рецензенти:	М.	Marunа,	А.	Stupar	и	F.	Rotondo.	
Аутор	текста:	„Potential	of	Brownfield	Sites	and	their	Contribution	to	the	Preservation	
of	the	Identity	and	Urban	Development	of	the	city	on	the	River	Vrbas“,	University	of	
Banja	 Luka,	 Faculty	 of	 Architecture,	 Civil	 Engineering	 and	 Geodesy,	 Бањалука,	 БиХ,	
2014.	Коаутор	са	М.	Станковић	и	У.	Умчевић.	(стр.	105	-121).	ISBN:	978-99955-752-
3-6.	

§ Поглавље	 у	 научној	 монографији:	 „Reassembling	 the	 City:	 Urban	 Regeneration	 of	
the	Brownfield	Area	Rudi	Čajevac“.	Уредници:	А.	Ђукић,	М.	Surbock,	В.	Вуковић,	М.	
Станковић,	 С.	 Luchsinger	 и	 Р.	 Nigst.	 Рецензенти:	 Е.	 Ваништа	 Лазаревић,	 Љ.	
Дошеновић	 и	 В.	 Podrecca.	 Аутор	 текста	 „Urban	 Regeneration	 of	 Brownfield	
Locations“,	 University	 of	 Banja	 Luka,	 Faculty	 of	 Architecture,	 Civil	 Engineering	 and	
Geodesy,	 Vienna	 University	 of	 Technology,	 Carinthia	 University	 of	 Applied	 Science,	
Бањалука,	БиХ,	2014.	Коаутор	са	Вујичић	Т.	(стр.	25-57)	ISBN:	978-	99955-752-2	-9.	

Објављено	пре	избора	у	звање	ванредног	професора	
§ Поглавље	у	међународној	монографији	„Improving	the	Quality	of	Suburban	Building	

Stock-	 volume	 2“.	 Уредник:	 R.	 De	 Giulio.	 Аутор	 текста	 „Serbia	 national	 report“	 у	
поглављу	1,	Unife	Press,	Италија,	2012.,	(стр.	19-25).	ISBN:	978-88-96463-08-6.	

§ Поглавље	 у	 међународној	 монографији:	 „Improving	 the	 Quality	 of	 Suburban	
Building	Stock	–	volume	2“.	Уредник:	R.	De	Giulio.	Аутор	текста	„Improvement	of	the	
suburban	 housing:	 Case	 study:	 Karaburma,	 Belgrade,	 Serbia“	 у	 поглављу	 1,	 Unife	
Press,	Италија,	2012.,	(стр.	153-161).	Коаутор	са	А.	Крстић-Фурунџић	ISBN:	978-88-
96463-08-6.	

§ Поглавље	у	међународној	монографији	„Improving	the	Quality	of	Suburban	Building	
Stock“.	 Уредник:	 R.	 De	 Giulio.	 Аутор	 текста	 „Renovation	 of	 open	 public	 spaces	 in	
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suburban	settlements	vs.	users`	needs:	case	study	New	Belgrade,	Serbia“	у	поглављу	
2,	Unife	Press,	Италија,	2012.,	(стр.	205-215).	Коаутор	са	А.	Крстић-Фурунџић	ISBN:	
978-88-96463-08-6.	

§ Поглавље	 у	 међународној	 монографији	 „Climate	 change	 and	 built	 environment:	
policies	and	practices	in	Scotland	and	Serbiа“.	Уредници:	М.	Пуцар,	Б.	Димитријевић	
и	И.	Марић.	Аутор	текста	„Adjusting	to	Climate	Shifts:	Sustainable	Development	and	
Energy	Efficiency	Between	Regulation	and	Practice“.	ИАУС,	Београд,	2012.	Коаутор	са	
А.	Ступар	(стр.	187-201).	ISBN:	978-86-80329-72-7.	

§ Поглавље	у	међународној	монографији	„Improving	the	Quality	of	Suburban	Building	
Stock“.	 Уредник:	 R.	 De	 Giulio.	 Аутор	 текста	 „Assessment	 of	 Quality	 of	 Suburban	
Building	Stock.	Case	Study:	Konjarnik,	Belgrade,	Serbia“.	L-Universita	ta`Malta,	Maлта,	
2010.	(стр.	479-489).	ISBN:	978-99932-0-880-8.	

§ Поглавље	у	међународној	монографији	„Improving	the	Quality	of	Suburban	Building	
Stock	 –	 volume	 1“.	 Уредник:	 R.	 De	 Giulio.	 Аутор	 текста	 „Assessment	 of	 Quality	 of	
Suburban	 Building	 Stock.	 Indicator	Matrix:	 Konjarnik“,	 L-Universita	 ta`Malta,	Maлта,	
2010.	(стр.	335-351).	ISBN:	978-99932-0-880-8.	

§ Поглавље	 у	 међународној	 монографији	 „Organizational	 Communication	 and	
Sustainable	 Development:	 ICTs	 for	 Mobility“.	 Уреднице:	 A.	 Hallin	 и	 T.	 Karrbom	
Gustavsson,	 Аутор	 текста	 „Chapter	 II:	 ICT	 Instruments	 as	 Possible	 Support	 for	 the	
Equal	 Distribution	 of	 Population“,	 Section	 1,	 Information	 Science	 Reference,	 2009.	
(стр.	19-40).	Коаутор	са	В.	Томић.	ISBN:	978-1-60566-822-2.	

§ Поглавље	у	међународној	монографији	„European	Carbon	Atlas:	Low	Carbon	Urban	
Built	 Environment“.	 Уредници:	 P.	 Jones,	 P.	 Pinho,	 J.	 Patterson	 и	 C.	 Tweed.	 Аутор	
текста	„Chapter	XV:	Serbia“,	The	Welsh	School	of	Architecture,	Cardiff	University,	UK,	
2009.	Коаутор	са	А.	Крстић-Фурунџић	(стр.	156-170).	ISBN:	978-1-899895-43-4.	

§ Поглавље	 у	 међународној	 монографији	 „Sustainable	 Development	 and	 Planning“	
Volume	 1.	 Уредници:	 A.	 G.	 Kungolos,	 C.A.	 Brebbia	 и	 E.	 Beriatos,	 WIT	 Press,	
Southampton,	2005.	Аутор	текста	„Growth	Management	of	the	Cities	in	Serbia	in	the	
Function	of	the	Sustainable	Development“.	Коаутор	текста	са	М.	Ралевићем	(стр.	99-
109).	ISBN	1-	84564-025-Х.	

А.1.3.5.6.	Поглавље	 у	 истакнутим	 монографијима	 или	 тематским	 зборницима	
националног	значаја	(М44)	

Објављено	након	избора	у	звање	ванредног	професора	
§ Поглавље	у	монографији	 „Климатске	промене,	националне	политикe	и	локални	

развој“.	 Уредник	 М.	 Бајић-Брковић.	 Аутор	 текста	 „Имплементација	 смерница	
урбане	 регенерације	 (чишћење/	 cleansing)	 у	 планске	 документе:	 ка	 смањењу	
емисије	CO2“,	Архитектонски	факултет	у	Београду,	2016.	Коаутор	са	Е.	Ваништа-
Лазаревић	(стр.	157-175).	ISBN:	978-86-7924-100-9.	

§ Поглавље	у	монографији	„Просторни,	еколошки,	енергетски	и	друштвени	аспекти	
развоја	 насеља	 и	 климатске	 промене“,	 Уредници:	 М.	 Пуцар	 и	 М.	 Ненковић-
Ризнић.	 Аутора	 текста	 „Градско	 баштованство	 као	 елемент	 утицаја	 на	 локални	
микроклимат:	 могућност	 развоја	 различитих	 башти	 у	 српским	 градовима“.	
Посебна	издања	бр.	78,	ИАУС,	2015.	Коаутор	са	Б.	Антонићем	(стр.	111-129).	ISBN	
978-86-80329-85-7.	
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§ Поглавље	у	монографији	„Просторни,	еколошки,	енергетски	и	друштвени	аспекти	
развоја	 насеља	 и	 климатске	 промене“.	 Уредници:	 М.	 Пуцар	 и	 М.	 Ненковић-
Ризнић.	 Аутора	 текста	 „Концепт	 паметног	 града	 као	 одговор	 на	 климатске	
промене“,	Посебна	издања	бр.	78,	ИАУС,	2015.	Коаутор	са	Б.	Антонићем	(стр.	15-
33).	ISBN	978-86-80329-85-7.	

А.1.3.5.7.	Поглавље	 у	 монографијима	 или	 тематским	 зборницима	 националног	
значаја	(М45)	

Објављено	пре	избора	у	звање	ванредног	професора	
§ Поглавље	у	монографији	„Урбана	и	градитељска	обнова	у	духу	одрживог	развоја	

града	 Бањалуке“.	 Аутор	 текста	 „Урбана	 обнова	 индустријских	 комплекса	 у	
Бањалуци“.	2008.		Коаутор	са	Т.	Вујичић	(стр.	279-294).	ISBN:	978-99938-616-8-3.	

§ Поглавље	у	монографије	„Планирање,	инвестиције	и	реализација	у	транзицији	ка	
европском	 законодавству“,	 Летња	 школа	 урбанизма,	 Врњачка	 Бања,	 јун	 2006.	
Аутор	текста	под	називом	„ППП	-	Партнерство	између	приватног	и	јавног	сектора“	
(стр.	109-115).	ISBN:	86-84275-10-1	и	ISBN:	978-86-84275-10-5.	

§ Поглавље	у	монографији	„Полазишта	и	принципи	регенерације	региона	Србије“.	
Уредници:	 М.	 Ралевић	 и	 А.	 Ступар,	 2006.	 Текст	 под	 називом	 „Интернет	 и	
регионализација“.	Аутор	текста.	(стр.	171-185).	ISBN:	86-80095-89-3.	

§ Поглавље	 у	 монографији	 „Ретроспектива	 научне	 мисли	 и	 визије	 развоја	
Архитектонско-грађевинског	 факултета	 у	 Бањалуци“,	 Бањалука,	 2006.	 Аутор	
текста	 „Економски	 аспект	 очувања	 градитељског	 наслеђа“	 (стр.	 241-251).	 ISBN:	
99938-616-5-0.	

§ Поглавље	 у	 монографији	 „Крагујевац	 –	 средиште	 шумадијске	 регије“,	 2005.	
године.	Аутор	текста	под	називом	„Могућности	развоја	и	трансформација	урбане	
матрице	 града	Крагујевца	и	кодекс	 грађења	у	 главној	 градској	улици“	 (стр.	129-
145).	ISBN:	86-80095-61-3.	

§ Поглавље	у	монографији	„Стратешки	оквир	за	одрживи	развој	Србије“,	Београд,	
ИАУС,	 2004.	 Рад	 са	 темом	 „Санирање	 девастираних	 подручја	 са	 циљем	
интегралног	 развоја	 региона“.	 Коаутор	 текста	 са	 В.	 Томић	 (стр.7-13).	 ISBN:	 86-
80329-39-8.	

§ Поглавље	 у	 монографији	 „Принципи	 одрживог	 развоја	 –	 проблеми	
редефинисања	 и	 методологија	 унапређења“,	 2004.	 Текст	 под	 називом	 „Јавни	
простор	улице	 -	одрживи	развој	и	унапређење	идентитета“.	Коутор	 текста	 са	А.	
Ступар	(стр.	47-59).	ISBN:	86-80095-77-	X.	

§ Поглавље	 у	 монографији	 „Урбани	 менаџмент,	 урбани	 маркетинг	 и	
предузетништво“.	2004.	Текст	под	насловом	„Могући	правци	развоја	менаџмента	
и	 маркетинга	 у	 управљању	 и	 развоју	 градова“,	 Уредници:	 Н.	 Ранђеловић	 и	 М.	
Ралевић	(стр.	47-54),	Коаутор	са	В.	Томић.	Удружење	урбаниста	Србије,	Београд.	

§ Поглавље	 у	 монографији	 „Преиспитивање	 појма	 одрживог	 развоја	 у	
архитектонском	 и	 урбанистичком	 пројектовању	 и	 урбанистичком	 и	 просторном	
планирању	Србије“,	2003.	Текст	под	називом	„Партиципација	грађана	у	функцији	
одрживог	 урбаног	 развоја:	 еколошки	 контекст“.	 Коаутор	 текста	 са	 Д.	
Миловановић.	(стр.	41-57)	ISBN:	86-80095-63-X.	
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§ Поглавље	у	монографији	„Становање	у	вишепородичним	стамбеним	зградама	у	
новим	 тржишним	 условима“.	 Текст	 под	 насловом	 “Процес	 трансформације	
вишеспратних	 стамбених	 зграда	 ка	 тржишно-плуралним	 урбаним	 склоповима	
становања“,	 1996.	Ниш	 (стр.	 27-41).	 Коаутор	 са	М.	 Ралевићем	 (стр.	 27-41).	 ISBN:	
86-80295-33-7.	

§ Поглавље	 у	 монографији	 „Становање	 из	 садашњости	 ка	 будућности“,	
Архитектоника,	 1995.	 Текст	 под	 називом	 „Методско-моделски	 концепт	 развоја	
процеса	 индустријализације	 урбаног	 склопа	 становања“.	 Коаутор	 текста	 са	 М.	
Ралевићем	(стр.	445-497).	ISBN:	86-80095-18-4.	

А.1.3.6.	 Радoви	oбjављeни	у	научним	часoписима	

Објављени	 радови	 у	 међународним	 научним	 часописима	 реферисаним	 у	
међународној	цитатној	бази	Journal	Citation	Report	и	Web	of	Science	(Science	Citation	
Index	Expanded	-	SCIE,	Social	Science	Citation	Index	-	SSCI,	Arts	and	Humanities	Citation	
Index	-	AHCI)	за	научне	референце	М21а-М23.	

А.1.3.6.1.	 Уређивање	 истакнутих	 међународних	 научних	 часописа	 (гост	 уредник)	
(М28б)	

Објављено	након	избора	у	звање	ванредног	професора	
§ Уређивање	 истакнутог	 међународног	 часописа	 „Energy	 and	 Buildings“	 –	 гост-

уредник	 (M21а),	 	 Special	 Issue	 „A	 Selection	 of	 International	 Academic	 Conference	
„Places	 and	 Technologies	 2014“,	 Volume	 115,	 март	 2016.	 Издавач:	 Elsevier.	 ISSN	
0378-7788.	

А.1.3.6.2.	Уређивање	међународних	научних	часописа	(М29а)	

Објављено	након	избора	у	звање	ванредног	професора	
§ Уређивање	 међународног	 часописа	 “Facta	 Universitatis:	 Series:	 Architecture	 and	

Civil	 Engineering“	 –	 гост-уредник	 Vol.	 15,	 No.	 1,	 Special	 issue,	 2017.	 Издавач:	
Грађевинско-архитектонски	факултет	Универзитета	у	Нишу.	ISSN	0354-4605.	

А.1.3.6.3.	Радови	у	врхунским	међународним	часописима	(М21а)	

Објављено	након	избора	у	звање	ванредног	професора	
§ А.	Ђукић,	М.	Вукмировић,	С.	Станковић.	рад:	„Principles	of	climate	sensitive	urban	

design	analysis	in	identification	of	suitable	urban	design	proposals.	Case	study:	Central	
zone	of	Leskovac	competition“	у		„Energy	and	Buildings”,	Vol	115,	1.	март	2016.	(стр.	
23-35).	 DOI:10.1016/j.enbuild.2015.03.057,	 ELSEVIER,	 ISSN	 0378-7788	 (indexed	 in	
relevant	 scientific	 database	 of	 journals:	 Thomson	 Reuters,	Web	 of	 Science,	Web	 of	
Knowledge,	 Index	 Copernicus,	 Ebsco,	 etc.);	 Impact	 Factor:	 2.465,	 5-years	 Impact	
Factor	 3.076,	 (ISI	 Journal	 Citation	 Reports	 2014)	 http://www.sciencedirect.com/	
science/article/pii/S0378778815002753.	

А.1.3.6.4.	Радови	у	међународним	часописима	(М23)	

Објављено	након	избора	у	звање	ванредног	професора	
§ А.	 Ђукић,	 Б.	 Антонић,	 Т.	 Вујичић:	 „Urban	 Shinkage	 in	 a	 'Shrinking'	 Serbia	 –	 the	

approach	to	a	global	phenomenon	in	a	local	context“,	у	часопису	„Geodetski	Vestnik“,	
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Vol.	61,	No.	4,	2017,	стр.	(614-629)	(indexed	in	relevant	scientific	database	of	journals:	
Thomson	Reuters,	SSCI	Social	Science	Citation	Index,	Social	Scisearch	SSci	and	Journal	
Citation	Reports/Social	Science	Edition	(JCR/SSE).	ISSN	0351-0271,	UDK	711.4(497.11),	
DOI:	10.15292/geodetski-vestnik.2017.04.614-629.	

§ Т.	 Вујичић,	 А.	 Ђукић.	 рад:	 „Methodological	 Framework	 for	 Shrinking	 Cities,	 Case	
study	research:	Northwest	region	of	Bosnia	and	Herzegovina“	у	часопису	“	Geodetski	
Vestnik”,	Vol.	59,	No.3,	2015,	стр.	(520-537)	(indexed	in	relevant	scientific	database	of	
journals:	Thomson	Reuters,	SSCI	Social	Science	Citation	Index,	Social	Scisearch	SSci	and	
Journal	 Citation	 Reports/Social	 Science	 Edition	 (JCR/SSE)).	 ISSN	 0351-0271	 UDK	
528=863.	

Објављено	пре	избора	у	звање	ванредног	професора	
§ А.	 Ђукић,	 М.	 Вукмировић.	 рад:	 „Creative	 Cultural	 Tourism	 as	 a	 function	 of	 City	

Competetivness“	у		„TTEM	-	Technics	Technologies	Education	Management“,	Volume	
7,	 Number	 1,	 2012.	 (стр.	 404-411)	 	 ISSN	 1840-1503.	 (indexed	 in	 relevant	 scientific	
database	 of	 journals:	 Thomson	 Reuters,	Web	 of	 Science,	Web	 of	 Knowledge,	 Index	
Copernicus,	Ebsco,	etc.);	Impact	Factor:	0.356	(ISI	Journal	Citation	Reports	2011).	

§ А.	 Ђукић,	 М.	 Вукмировић.	 рад:	 „Creative	 Cultural	 Tourism	 as	 a	 Tool	 in	 Regional	
Development“	у		„TTEM	-	Technics	Technologies	Education	Management“,	Volume	7,	
Number	 4,	 2012.	 (стр.	 1768-1779).	 	 ISSN	 1840-1503.	 (indexed	 in	 relevant	 scientific	
database	 of	 journals:	 Thomson	 Reuters,	Web	 of	 Science,	Web	 of	 Knowledge,	 Index	
Copernicus,	Ebsco,	etc.);	Impact	Factor:	0.356		(ISI	Journal	Citation	Reports	2011).	

А.1.3.6.5.	Радови	 у	 часописима	 међународног	 значаја	 верификованим	 посебном	
одлуком	(М24)	

Објављено	након	избора	у	звање	ванредног	професора	
§ М.	Илић,	А.	Ђукић,	рад:	„Typology	оf	Spatial	Abilitiy	Tests	and	its	Implementation	in	

Architectural	 Study	 Entrance	 Exams“,	 у	 часопису	 “Facta	 Universitatis	 Series:	
Architecture	 and	 Civil	 Engineering“,	 Vol.	 15,	 No.	 1,	 Special	 issue,	 2017.	 (1-14),	 ISSN	
0354-4605,	DOI	10	2298FUACE1611130011,	UDC	72	(079.1).	

Објављено	пре	избора	у	звање	ванредног	професора	
§ А.	Ђукић,	М.	Вукмировић,	рад:	„Redesigning	the	Network	of	Pedestrian	Spaces	in	the	

Function	 of	 Reduction	 of	 CO2	 emission,	 Case	 study:	 Pancevo	 i	 Vrsac“,	 у	 „Spatium“	
International	 Review,	 број	 27,	 2012.	 године,	 (стр.	 31-39).	 ISSN	 1450-569X	 UDC	
711.523	(497.113).	

§ А.	 Ступар,	 А.	 Ђукић,	 рад:	 „Patchwork	 or	 Matrix?	 Testing	 the	 Capacity	 of	 the	
Contemporary	City“,	у	„Spatium“	International	Review,	број	15/16,	2007.	(стр.	1-10).	
ISSN	1450-569X.	

§ А.	Ступар,	А.	Ђукић,	рад:	„Brief		Inside	in	Historical		Transformation	of	Public	Spaces	-	
vs	Myth,	Ritual	 and	 Ideology“,	 у	 „Spatium”	 International	Review,	број	7,	2001.	 (стр.	
19-24).	ISSN	1450-569X.	

А.1.3.6.6.	Радови	 у	 међународним	 научним	 часописима	 са	 истакнутих	
конференција	(Web	of	Conference,	Elsevier	Proceedings,	Thomson-Reuters)	

Објављено	након	избора	у	звање	ванредног	професора	
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§ А.	Ђукић,	 Ј.	Марић:	 „Towards	 socially	 sustainable	 healthcare	 facilities	 –	 the	 role	 of	
evidence-based	 design	 in	 regeneration	 of	 existing	 hospitals	 in	 Serbia“,	 Procedia	
Environmental	 Sciences	 Volume	 38,	 2017,	 Еlsevier,	 (стр.	 256–263).	 ISSN:	 1878-0296	
DOI:	https://doi.org/10.1016/j.proenv.2017.03.070.	

§ А.	Ђукић,	В.	Лојаница,	Б.	Антонић:	„Achieving	the	Basic	Sustainable	Qualities	in	New	
Housing	in	Post-Socialist	Serbia:	Regulation	vs.	Case-Studies“,	Procedia	Environmental	
Sciences	 Volume	 38,	 2017,	 Еlsevier,	 (стр.	 696–703).	 ISSN:	 1878-0296	 DOI:	
https://doi.org/10.1016/j.proenv.2017.03.151.	

§ А.	 Ђукић,	 Б.	 Антонић:	 „Common	 Space	 in	 Post-Socialist	 Housing	 in	 Serbia:	 The	
Comparison	of	the	Preferences	of	the	Two	New	Condominium	Building	Dwellers	in	the	
City	 of	 Sremska	Mitrovica“,	 Vol.	 4,	 No.	 17,	 2016,	 Kaunas	 University	 of	 Technology,	
(стр.	45-12),	ISSN:2029–9990,	DOI:		http://dx.doi.org/10.5755/j01.sace.	17.4.15408.	

§ А.	 Ђукић,	 рад:	 „Retrofitting	 of	 Communal	 Open	 Spaces	 Towards	 Climate	 Comfort:	
case	 study	mega	 block	 in	 New	 Belgrade“,	 Vol	 10,	 No	 1,	 2015,	 Kaunas	 University	 of	
Technology,	 (стр.	5-12),	 ISSN:2029–9990,	DOI:	http://dx.doi.org/10.5755/j01.sace.10.	
1.8391.	

Објављено	пре	избора	у	звање	ванредног	професора	
§ А.	Ђукић,	М.	Вукмировић.	рад:	“Walking	as	a	Climate	Friendly		Transportation	mode	

in	Urban	Environment:	Case	study	Belgrade”	у	„IJTTE-	International	Journal	for	Trafic	
and	Transport	Engineering”,	Volume	7,	Number	4,	11/12,	2012.	 (стр.	214-230),	 ISSN	
1840-1503.		

А.1.3.6.7.	Радови	у	водећим	часописима	националног	значаја	(М51)	

Објављено	након	избора	у	звање	ванредног	професора	
§ А.	 Ђукић,	 М.	 Цветковић:	 „Јавни	 градски	 простор	 насупрот	 тржном	 центру	 у	

конзумеристичкој	 култури:	 Симулација	 града	 у	 циљу	 легитимисања	 себе	 као	
урбаног	 места“,	 у	 „Култури“,	 бр.	 154,	 2017.,	 у	 поглављу	 „Критичка	 историја	
преиначавања	јавних	простора	Београда	(од	краја	18.	до	почетка	21.	века)“	(стр.	
228-246).	ISSN	0023-5164.	

§ А.	 Ђукић,	 М.	 Вукмировић,	 Е.	 Ваништа	 Лазаревић:	 „Плански	 оквир,	 пројекти,	
конкурсна	 решења	и	 визије	 за	 уређење	Савског	 амфитеатра“,	 прегледни	рад,	 у	
„Изградњи“,		бр.	3-4,	март-април	2014.	(стр.	103-121).	ISSN	0350-5421.	

Објављено	пре	избора	у	звање	ванредног	професора	
§ А.	 Ђукић,	 А.	 Ступар:	 „Суочавање	 са	 климатским	 променама:	 од	 европских	

стратегија	 до	 локалне	 вредности“,	 у	 „Архитектура	 и	 Урбанизам“,	 бр.	 32,	 aвгуст	
2011.	(стр	35-48).	ISSN	0354	6055.	

§ А.	Ђукић,	рад:	„The	Public	Space	of	the	Street	–	Transformation	and	Improvement	of	
Identity”	 у	 „Czasopismo	 Techniczne,	 Architektura“,	 z.2-A/2008	 ZESZYT	 7	 (ROK	 105),	
Politechniki	Krakowskiej,	Краков,	октобар	2008.	(стр.	139-150).	ISSN	0011-4561,	ISSN	
1897-6271.	

§ Александра	Ђукић,	рад:	„Genese	et	transformation	des	espaces	publics	decouvertes	
des	 villes	 de	 Voivodine	 u	 “Etudes	 Balkaniques“-	 L`espace	 public	 dans	 le	 Sud-East	
europeen,	 Уредник:	 рrof.	 Pierre	 Belon,	 De	 Boccard	 publications,	 бр.	 14,	 Institut	 po	
Balkanistika,	Париз,	2007.	(стр.143	-161).	ISBN	978-2-910-860-07-8,	ISSN	0324-1645.	
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§ Е.	Ваништа	Лазаревић,	А.	Ђукић:	„Урбана	регенерација	као	инструмент	одрживог	
развоја“,	 у	 „Архитектура	 и	 Урбанизам“,	 број	 18/19,	 2007.	 (стр	 72-79).	 ISSN	 0354	
6055.	

А.1.3.6.8.	Радови	у	научним	часописима	(М53)		

Објављено	пре	избора	у	звање	ванредног	професора	
§ А.	 Ђукић,	 Е.	 Ваништа-Лазаревић,	 М.	 Вукмировић,	 рад:	 	 „Унапређење	 поступка	

урбанистичких	 конкурса	 капиталних	 градских	 локалитета“.	 у	 научно-стручном	
часопису	за	архитектуру	и	грађевинарство	„Простор“,	број.	19,	2012.,	UDK	71/72,	
Бањалука	(стр.	72-83).	ISSN	1840-4154.	

§ Часопис	 „Форум“,	 децембар	 2003.	 (часопис	 националног	 значаја).	 Рад	 под	
називом:	„Генеза	и	трансформација	урбане	матрице	Панчева“.	Аутор	текста	(стр.	
80-85).	ISSN	1451	6578,	COBiSS.SR-ID	109346316.	

§ Часопис	 “ДАНС“,	 бр.	 43,	 септембар	 2003.	 под	 називом:	 „Економски	 аспект	
заштите	и	 реконструкције	 градитељског	 наслеђа	на	Источној	 обали	Сједињених	
Америчких	Држава“.	Аутор	текста	(стр.	29-31).	ISSN	0351	9775.	

§ Часопис	„Комуникације“,	1997.	Текст	под	називом:		„Зрењанин-град	на	Бегеју	или	
град	поред	Бегеја“.	Аутор	текста.	

§ Часопис	 „ДАНС“	 1995.	 Текст	 под	 називом:	 „Архитектура	 урбаног	 склопа	
становања	 као	 продукт	 индустријализованог	 система“.	 Коаутор	 текста	 са	 М.	
Ралевићем	и	З.	Ђукановићем.	ISSN	0351	9775.	

А.1.3.7.	 Зборници	међународних	и	националних	научних	скупова	

А.1.3.7.1.	Уређивање	зборника	саопштења	међународних	научних	скупова	(М36)	

Објављено	након	избора	у	звање	ванредног	професора	
§ Уредник	 књиге	 абстраката	 радова:	 „Урбана	 безбедност	 и	 урбани	 реазвој“,	 са	

националне	конференције	са	међународним	учешћем,	у	организацији	Факултета	
за	безбедност	и	Архитектонског	факултета	Универзитета	у	Београду,	Београд,	21.	
јун	2017.	ISBN	978-8680144-10-8.	

§ Уредник	 зборника	 радова	 „Proceedings	 of	 the	 3rd	 International	 Academic	
Conference	 on	 Places	 and	 Technologies	 -	 PT	 2016:	 Keeping	 up	with	 technologies	 to	
create	 cognitive	 city	 by	 highlighting	 its	 safety,	 sustainability,	 efficiency,	 imageability	
and	liveability“	са	Е.	Ваништа-Лазаревић,	А.	Крстић-Фурунџић	и	М.	Вукмировић,	са	
међународне	научне	конференције:	3rd	International	Academic	Conference	„Places	
and	 Technologies	 2016“,	 у	 организацији	 Архитектонског	 факултета	 у	 Београду	 и	
UrbanLab-a,	Београд,	15-16.	Април	2016.	ISBN	978-86-7924-161-0.	

§ Уредник	 књиге	 абстраката	 радова	 “Book	 of	 Abstracts	 of	 the	 3rd	 International	
Academic	 Conference	 on	 Places	 and	 Technologies	 -	 PT	 2016:	 Keeping	 up	 with	
technologies	to	create	cognitive	city	by	highlighting	its	safety,	sustainability,	efficiency,	
imageability	 and	 liveability”са	 Е.	 Ваништа-Лазаревић,	 А.	 Крстић-Фурунџић	 и	 М.	
Вукмировић,	 са	 међународне	 научне	 конференције:	 3rd	 International	 Academic	
Conference	 “Places	 and	 Technologies	 2016",	 у	 организацији	 Архитектонског	
факултета	у	Београду	и	UrbanLab-a,	Београд,	3-4.	Април	2016.	 ISBN	978-86-7924-
160-31.	
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§ Уредник	 зборника	 радова	 са	 Е.	 Ваништа-Лазаревић,	 А.	 Крстић-Фурунџић	 и	 М.	
Вукмировић,	 са	 међународне	 научне	 конференције:	 1st	 International	 Academic	
Conference	 “Places	 and	 Technologies	 2014",	 у	 организацији	 Архитектонског	
факултета	у	Београду,	Филозофског	факултета	и	UrbanLab-a,	Београд,	3-4.	Април	
2014.	ISBN	978-86-7924-114-6.	

§ Уредник	 зборника	радова	 са	М.	 Станковић,	 Б.	Милојевић	Б.	 и	Н.	Новаковић,	 са		
међународне	 научне	 конференције:	 „1st	 International	 Academic	 Conference	
BrownInfo	 2014“,	 у	 организацији	 Универзитета	 у	 Бањој	 Луци,	 Архитектонско-
грађевинско-геодетског	 факултета,	 Бања	 Лука,	 6-8.	 новембар	 2014.	 ISBN	 97-
99955-752-4-3.	

А.1.3.7.2.	Предавање	по	позиву	са	међународног	скупа	штампано	у	целини	(М31)	

После	избора	у	звање	ванредног	професора:	
§ Уводно	 предавање	 (keynote	 speaker)	 по	 позиву	 на	 међународној	 конференцији	

4th	 International	 Conference	 Advanced	 Construction,	 у	 организацији	 Kaunas	
University	 of	 Technology,	 9-10.	 октобар	 2014.	 Каунас.	 Предавање	 са	 темом:	
„Retrofitting	of	Communal	Open	Spaces	Towards	Climate	Comfort“.	

А.1.3.7.2.	Предавање	по	позиву	са	међународног	скупа	у	изводу	(М32)	

После	избора	у	звање	ванредног	професора:	
§ Уводно	 предавање	 по	 позиву	 (keynote	 speaker)	 на	 међународној	 конференцији	

„BAB	 2015	 -	 Balkan	 Architectural	 Biennale“,	 8-10	 .децембар,	 2015.	 Београд.	
Предавање	 са	 темом:	 “Urban	 Design	 of	 Public	 Space:	 Qualities	 and	 New	
Technologies”.	 (стр.	 311).	 ISBN	 978-86-916755-1-6	 http://www.balkanarchitectural	
biennale.rs/documents/BAB_Conference_Proceedings_15_prot.pdf.	

А.1.3.7.4.	Саопштење	са	међународног	скупа	штампано	у	целини	(М33)	

После	избора	у	звање	ванредног	професора:	
§ Међународна	 научна	 конференција:	 „Places	 and	 Technologies	 2017:	 Keeping	 up	

with	technologies	in	the	context	of	urban	and	rural	synergy“,	Сарајево,	14-15.	април	
2017.	 у	 организацији	 Архитектонског	 факултета	 Универзитета	 у	 Сарајеву	 и	
Архитектонског	факултета	Универзитета	у	Београду.	Рад	са	темом:	„Tendencies	in	
newly-built	multi-family	housing	 in	 Serbia:	outlook	of	urban	experts“.	Коаутор	 са	Б.	
Антонићем	(стр.	169-180).	ISBN	978-9958-691-56-0.	

§ Међународна	 научна	 конференција:	 „Places	 and	 Technologies	 2017:	 Keeping	 up	
with	technologies	in	the	context	of	urban	and	rural	synergy“,	Сарајево,	14-15.	април	
2017.	 у	 организацији	 Архитектонског	 факултета	 Универзитета	 у	 Сарајеву	 и	
Архитектонског	факултета	Универзитета	 у	Београду.	 Рад	 са	 темом:	 „Creative	 city	
challeging	concept		-	„all	for	one	–	one	for	all“.		Коаутор	са	В.	Томић	(стр.	295-305)	.	
ISBN	978-9958-691-56-0.	

§ Међународна	 научна	 конференција:	 „Places	 and	 Technologies	 2017:	 Keeping	 up	
with	technologies	in	the	context	of	urban	and	rural	synergy“,	Сарајево,	14-15.	април	
2017.	 	 у	 организацији	 Архитектонског	 факултета	 Универзитета	 у	 Сарајеву	 и	
Архитектонског	 факултета	 Универзитета	 у	 Београду.	 Рад	 са	 темом:	 „Using	 space	
syntax	 model	 in	 typo	 morphological	 studies	 -	 understanding	 the	 transformation	 of	
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urban	 form	 and	 urban	 life	 of	 the	 edge	 blocks	 of	 New	 Belgrade“.	 Коаутор	 са	 М.	
Вукмировић	и	А.	Ђорђевић	(стр.	526-536).	ISBN	978-9958-691-56-0.	

§ Међународна	научна	конференција:	„ICIST	2017	–	7th		International	Conference	on	
Information	 Society	 and	 Technology“,	 у	 организацији	 Информационог	 друштва	
Србије,	 Копаоник,	 12-15.	 март	 2017.	 Рад	 са	 темом:	 „M-health	 Аpplications	 as	 an	
Incentive	 for	 Increasing	 Physical	 Activity	 in	 Open	 Space“,	 у	 ICIST	 2017	 Volume	 1,	
уредници:	М.	Здравковић,	М.	Трајановић	и	З.	Коњовић.	Коаутор	са	Ј.	Марић	и	Т.	
Радић	(стр.316-320).	ISBN	978-86-85525-19-3.	

§ Међународна	научна	конференција:	“Smart	Energy	Regions“,	у	организацији	COST	
Action	TU	1104	 	и	Cardiff	University,	11-12.	фебруар,	Кардиф	2016.	Рад	са	 темом:	
„Improving	 the	 District	 Heating	 System	 in	 Belgrade	 –	 Towards	 smart	 energy	
consumption“.	 Коаутор	 са	 А.	 Крстић	 Фурунџић	 и	 М.	 Петровићем,	 (стp.121-132),	
ISBN	978-1-899895-23-6.	

§ Међународна	 научна	 конференција:	 “3rd	 International	 conference	 -	 Preservation	
and	Improvement	of	Historic	Towns“,	у	организацији	Општине	Сремски	Карловци	и	
Покрајинског	завода	за	заштиту	споменика	културе	из	Петроварадина,	12-13.	мај,	
2016.	Рад	са	темом:	“Development	Posibilities	of	Historic	Towns	in	Shrinkage	-	Case	
Study	of	Łodz,	Poland“,	уредник:	Д.	Ђукановић.	Коаутор	са	Б.	Антонићем	(стр.	537-
548).	ISBN	978-86-80929-36-1.	

§ Међународна	 научна	 конференција:	 „Places	 and	 Technologies	 2016:	 Cognitive	
cities“	Београд,	14-15.	април	2016.	Уредници	зборника:	Е.	Ваништа-Лазаревић,	М.	
Вукмировић,	 А.	 Крстић-Фурунџић	 и	 А.	 Ђукић.	 Рад	 под	 називом:	 „Mixed	 reality	
environment	and	open	public	 space	design“.	Коаутор	 текста	 са	Д.	Алексићем	 (стр.	
761-769).	ISBN	978-86-7924-161-0.	

§ Међународна	 научна	 конференција:	 „Enhancing	 Places	 Through	 Technology“,	
Валета,	 Малта,	 18-19.	 април	 2016.	 Рад	 под	 називом:	 „Tweeting	 in	 Open	 Public	
Space	 –	 Case	 Study	 Belgrade“.	 Уредници:	 А.	 Zammit	 и	 T.	 Kenna.	 Издавач:	 Edicoes	
Universitaries	 Lusofonas.	 Коаутор	 текста	 са:	 М.	 Вукмировић,	 Ј.	 Јоковићем	 и	 Н.	
Динкићем	(стр.	189	-	204).	ISBN	978-989-757-055-1.	

§ Међународна	 научна	 конференција:	 „SDS	 –	 6th	 Sustainable	 Development	
Symposium“,	 у	 организацији:	Архитектонског	факултета	Универзитета	 у	 Гранади,	
1-3.	 јуна	 2016.	 Гранада,	 Шпанија.	 Уредници:	 J.	 L.	 Rivas	 Navarro	 и	 B.	 Bravo	
Rodriguez.	 Рад	 под	 називом:	 “Urban	 Transformation	 of	 Historic	 City	 Centre:	 Case	
Study	Sremska	Mitrovica,	Serbia“.	Коаутор	текста	са:	Б.	Антонићем	(стр.	10-16).	ISBN	
978-84-16478-83-5.	

§ Међународна	 научна	 конференција:	 „SDS	 –	 6th	 Sustainable	 Development	
Symposium“,	 у	 организацији:	Архитектонског	факултета	Универзитета	 у	 Гранади,	
1-3.	 јуна	 2016.	 Гранада,	 Шпанија.	 Уредници:	 J.	 L.	 Rivas	 Navarro	 и	 B.	 Bravo	
Rodriguez.	 Рад	под	називом:	 „Methodology	of	 Landscape	Type	Classification	Based	
on	 Multyspectral	 Satellite	 Images“.	 Коаутор	 текста	 са:	 Н.	 Дојчиновићем,	 Ј.	
Јоковићем,	Д.	Стевићем	и	И.	Хутом	(стр.	17-25).	ISBN	978-84-16478-83-5.	

§ Међународна	 научна	 конференција:	 “REAL	 CORP	 2016	 –	 Smart	 me	 up!:	 How	 to	
become	 and	 how	 to	 stay	 smart	 city,	 and	 does	 this	 improve	 the	 quality	 of	 life?”,	 у	
организацији:	CORP	 -	Competence	Center	of	Urban	and	Regional	Planning	и	CEIT	–	
Central	 European	 Institute	 of	 Technology,	 22-24.	 јун	 2016.	 Хамбург,	 Немачка.	
Уредници	зборника:	M.	Schrenk,	V.	Popovich,	P.	Zeile,	P.Elisei	и	Clemens	Beyer.	Рад	
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под	називом:	„Belgrade:	Smart	Solutions	 for	Climate	Change	Challenges?”.	Коаутор	
текста	са	А.	Ступар	и	Ј.	Марић	(стр.117-123).	ISBN	978-3-9504173-0-2.	

§ Међународна	научна	конференција	„Критичка	историја	визуелног	преиначавања	
јавних	 простора	 Београда	 (XIX-XXI	 век)	 II“,	 у	 организацији	 Центра	 за	 визуелну	
културу	Балкана	и	Одељења	за	историју	уметности	Филозофског	факултета,	27-28.	
октобар	 2016.	 Београд.	 Рад	 под	 називом:	 „Јавни	 градски	 простор	 насупрот	
тржном	 центру	 у	 конзумеристичкој	 култури:	 Симулација	 града	 у	 циљу	
легитимисања	себе	као	урбаног	места.“	Коаутор	текста	са	М.	Цветковић.	

§ Међународна	 научна	 конференција	 „Human	 Security	 2016“,	 у	 организацији	
Факултета	за	безбедност	Универзитета	у	Београду,		4-5.	новембар	2016.	Београд.	
Уредници:	Н.	Стекић,	И.	Ђорђевић	и	В.	Роквић.	Рад	под	називом:	„The	Security	of	
Open	 Public	 Spaces	 as	 an	 Issue	 for	 Urban	 Redevelopment:	 The	 Case	 of	 Kosancicev	
Venac,	Belgrade,	Serbia“.	Коаутор	текста	са	Б.	Антонићем	(стр.	123-133).	ISBN	978-
86-80144-09-2.	

§ Међународна	 научна	 конференција	 „ICUP	 -	 International	 Conference	 of	 Urban	
Planning“,	 у	 организацији	 Архитектонско-грађевинског	 факултета	 у	 Нишу	 и	
Кластера	 за	 урбано	 планирање,	 18-19.	 новембар	 2016.	 Ниш.	 Рад	 под	 називом:	
„Shopping	Mall	 vs.	 Open	 Public	 Space	 in	 Consumer	 Culture“.	 Коаутор	 текста	 са	М.	
Цветковић	(стр.159-169).	ISBN	978-86-88601-22-1.	

§ Међународна	 научна	 конференција	 „ICUP	 -	 International	 Conference	 of	 Urban	
Planning“,	 у	 организацији	 Архитектонско-грађевинског	 факултета	 у	 Нишу	 и	
Кластера	 за	 урбано	 планирање,	 18-19.	 новембар	 2016.	 Ниш.	 Рад	 под	 називом:	
„Transformation	of	a	city	block	 from	the	 transitional	period	 in	Banja	Luka”.	Коаутор	
текста	са	Д.	Станковић-Зец	(стр.127-135	).	ISBN	978-86-88601-22-1.	

§ Међународна	научна	конференција		„STEPGRAD“,	7-9.	децембар	2016.	Бањалука,	
у	организацији	Архитектонско-грађевинско-геодетског	факултета	у	Бањалуци.	Рад	
под	називом:	„M-Health	Applications	as	an	 Incentive	 for	 Increasing	Physical	Activity	
in	Open	Space”.	 	 Коаутор	 текста	 са	 Ј.	Марић	и	Д.	Алексићем	 (стр.	 221-229).	 ISBN	
978-99976-663-3-8.	

§ Међународна	 научна	 конференција:	 YUINFO	 2015	 -	 XXI	 научна	 и	 бизнис	
конференција,	у	организацији	Информационог	друштва	Србије,	8.	-	11.	март	2015,	
Копаоник.	Уредник:	М.	Ивковић.		Рад	са	називом:	„E-Learning	for	E-Academia:	pros	
and	cons	of	using	AMRES“.	Коаутор	текста	са	Т.	Мрђеновић		(стр.	61-67).	ISBN	978-
86-85525-15-5.	

§ Међународна	 научнo-стручна	 конференција:	 „Савремена	 теорија	 и	 пракса	 у	
градитељству“,	 у	 организацији	 Министарства	 за	 просторно	 уређење,	
грађевинарство	и	екологију	РС,	Архитектонско-грађевинско-геодетског	факултета	
Универзитета	у	Бањалуци,	Привредне	коморе	Републике	Српске,	14-15.	мај	2015.	
Бањалука.	 Уредник:	 М.	 Аћић.	 Рад	 са	 називом:	 „BROWNINFO	 -	 методологија	 и	
софтвер:	кључ	активирања	локалних	развојних	потенцијала“.	Коаутор	текста	са	Т.	
Вујичић	и	Д.	Симоновић	(стр.550-557).	ISBN	978-99-976642-0-4.	

§ Међународна	научна	конференција:	“REAL	CORP	2015	-	Plan	Together	-	Right	Now	-	
Overall:	From	Visions	to	Reality	for	Vibrant	Cities	and	Regions”,	у	организацији:	CORP	
-	 Competence	 Center	 of	 Urban	 and	 Regional	 Planning	 и	 CEIT	 –	 Central	 European	
Institute	 of	 Technology,	 5-7.	 мај	 2015.,	 Гент,	 Белгија.	 Уредници	 зборника:	 M.	
Schrenk,	V.	Popovich,	P.	Zeile	и	P.Elisei.	Рад	под	називом:	„Vis-à-vis	Communication?	
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The	 Digital	 and	 Physical	 Spaces	 of	 Interaction	 in	 the	 Contemporary	 City”.	 Коаутор	
текста	са	А.	Ступар	(стр.687-693).	ISBN	978-3-9503110-8-2.	

§ Међународна	 научна	 конференција:	 „III	 Workshop	 on	 Educational	 Innovation	 in	
Architecture	 -	 JIDA'15“,	 у	 организацији	 Universitat	 Politecnica	 de	 Catalunya,	
Барселона,	25-29.	мај	2015.	Уредници:	D.	Garcia	Escudero,	Daniel	и	B.	Bardí	Milà.	„III	
Jornadas	 sobre	 Innovación	 Docente	 en	 Arquitectura	 (JIDA'15),	 Escuela	 Técnica	
Superior	de	Arquitectura	de	Barcelona,	del	25	al	29	de	Mayo	de	2015:	libro	de	actas“.	
Barcelona:	 GILDA;	 UPC	 IDP,	 2015.	 Рад	 под	 називом:	 „E-learning	 and	 AMRES	 in	
Teaching	Architecture“.	Коаутор	текста	са	Т.	Мрђеновић	и	Ј.	Јоковић.	(стр.	90-101).	
http://hdl.handle.net/2117/97059,	ISBN:	978-84-9880-595-6.	

§ Међународна	 научна	 конференција:	 „Going	 Digital:	 Innovations	 in	 the	
Contemporary	 Life”,	 у	 организацији	 Strand-a,	 Beograd	 4-5.	 јун	 2015.,	 Creative	 &	
Digital	City:	DOGVIL	Interaction	for	Future	City.	Коаутор	текста	са	Т.	Мрђеновић,	M.	
Ралевић	и	М.	Ивановић	(стр.139-154).	ISBN	978-86-89111-08-8.	

§ Међународна	 научна	 конференција:	 „Places	 and	 Technologies	 2015:	 Keeping	 up	
with	 technologies	 to	 make	 healthier	 places”,	 у	 организацији	 Архитектонског	
факултета	Универзитета	 у	Љубљани	и	Архитектонског	факултета	Универзитета	 у	
Београду,	Нова	Горица,	Словенија,	18-19.	јун	2015.	Рад	под	називом:	„Open	Public	
Spaces	for	Healthier	Cities“,	Коаутор	текста	са	А.	Ступар	(стр.602-610).	ISBN	978-961-
6823-68-5.	

§ Међународна	 научна	 конференција:	 „Places	 and	 Technologies	 2015:	 Keeping	 up	
with	 technologies	 to	 make	 healthier	 places”,	 у	 организацији	 Архитектонског	
факултета	Универзитета	 у	Љубљани	и	Архитектонског	факултета	Универзитета	 у	
Београду,	Нова	Горица,	Словенија,	18-19.	јун	2015.	Рад	под	називом:	„Retrofitting	
of	multi-family	buildings	towards	healthier	settlements“.	Коаутор	текста	са	А.	Крстић-
Фурунџић	(стр.	519-526).	ISBN	978-961-6823-68-5.	

§ Међународна	научна	конференција:	„Changing	Cities	2:	Spatial,	Design,	Landscape	
&	 Socio-economic	 Dimensions”,	 у	 организацији:	 Департмана	 за	 планирање	 и	
регионални	 развој	 Универзитета	 у	 Тесалији	 и	 Грчког	 Министарства	 за	 животну	
средину,	 енергију	 и	 климатске	 промене.	 Porto	 Heli,	 Грчка,	 22-26.	 јун	 2015.	
Уредник:	 A.	 Gospodini.	 Рад	 под	 називом:	 „Urban	 design	 and	 identity:	 re-creating	
waterfront	brownfield	Savamala	case“,	in	Changing	Cities	II	(Spatial,	Design,	Landscape	
&	 Socio-economic	 dimension,	 Proceedings),	 уредник,	 Коаутор	 текста	 са	 Т.	
Мрђеновић	и	А.	Ступар	(стр.	759-769).	ISBN	987-960-6865-88-6.	

§ Међународна	научна	конференција:	„CITTA	2015	CITTA	8th	Annual	Conference	on	
Planning	Research“,	у	организацији	FEUP	Универзитета	у	Порту,	FCTC	Универзитета	
у	 Коимбри	 и	 AESOP-а	 Thematic	 Group	 Public	 Spaces	 &	 Urban	 Cultures,	 24-25.	
септембар,	2015.	Порто.	Уредници:	S.	Santos	Cruz,	F.	Brandão	Alves	и	P.	Pinho.	Рад	
под	називом:	„Connecting	places.	Smart	pedestrian	space:	network	potentials	based	
on	user	experiences	and	activities“.	Коаутор	текста	са	М.	Вукмировић	и	Ј.	 Јоковић	
(стр.	63-81).	ISBN	978-972-752-195-1.	

§ Међународна	научна	конференција:	„CITTA	2015	CITTA	8th	Annual	Conference	on	
Planning	Research“,	у	организацији	FEUP	Универзитета	у	Порту,	FCTC	Универзитета	
у	 Коимбри	 и	 AESOP-а	 Thematic	 Group	 Public	 Spaces	 &	 Urban	 Cultures,	 24-25.	
септембар,	2015.	Порто.	Уредници:	S.	Santos	Cruz,	F.	Brandão	Alves	и	P.	Pinho.	Рад	
под	називом	„Characteristics	of	the	intensive	places:	Open	public	places	in	the	towns	
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of	Vojvodina	Province“.	Коаутор	текста	са	И.	Каран	(стр.	81-95).	 ISBN	978-972-752-
195-1.	

§ Међународна	 научна	 конференција:	 „Protection	 and	 reuse	 of	 industrial	 heritage:	
Dilemmas,	 problems,	 examples“,	 у	 организацији	 Institute	 for	 the	 Protection	 of	
Cultural	 Heritage	 of	 Sovenia	 и	 ICOMOS	 Словенија,	 1-3.	 октобар,	 2015.,	 Блед,	
Словенија.	 Рад	 под	 називом:	 „Urban	 design	 competition	 and	 megaprojects	 in	 a	
context	 of	 identity	 of	 cultural	 heritage:	 case	 study	 Belgrade`s	 riverfronts“.	 Коаутор	
текста	са	Т.	Вујичић	и	А.	Шпирић.	

§ Међународна	 научна	 конференција:	 5th	 International	 conference	 „Towards	 a	
Human	City“	Urban	 Transport	 2030	 -	Mastering	 Change,	 у	 организацији	Факултета	
техничких	наука	и	одсека	за	саобраћај	Универзитета	у	Новом	Саду,	Нови	Сад,	5-6.	
новембар	2015.		Рад	под	називом:	„Improving	the	Pedestrian	Network	for	Reduction	
GHG	 Emission	 from	 Transport:	 Case	 Study	 Banjaluka“.	 Коаутор	 текста	 са	 Д.	
Aлексићем	и	А.	Mилаковић	(стр.215-227).	ISBN	978-86-7892-739-3.	

§ Међународна	 научна	 конференција:	 „SFERA	 2015:	 Design	 and	 Technologies	 of	
Architectural	Openings“,	у	организацији		Agency	for	marketing	and	publishing	SFERA,	
Moстар,	 Aрхитектонско-грађевинско-геoдетског	 факултета	 у	 Бањалуци,	 12-13.	
новембар	2015.	Moстар.	Уредници:	Н.	Мемић,	M.	Станковић,	Н.	Новаковић	и	M.	
Mишић.	 Рад	 под	 називом:	 „Windоws	 as	 Elements	 of	 Urban	 Identity:	 Old	 Town	 of	
Trebinje“.	Коаутор	текста	са	И.	Каран	(стр.128-133).	ISBN	978-99976-663-0-7.	

§ Међународна	 научна	 конференција:	 “Inclusive/Exclusive	 Cities”,	 у	 организацији	
Архитектонског	 факултета	 Универзитета	 у	 Скопљу	 и	 SINERGI	 пројекта,	 18-19	
новембар	2015.	Скопље.	Рад	са	темом:	„Creative	cities-	exclusive	or	inclusive	places:	
case	study	Belgrade“.	Коаутор	са	Е.	Ваништа	Лазаревић	и	М.	Вукмировић.	

§ Међународна	научна	конференција:	1st	International	Academic	Conference	“Places	
and	 Technologies	 2014",	 у	 организацији	 Архитектонског	 факултета	 у	 Београду,	
Филозофског	 факултета	 и	 UrbanLab-a,	 3-4.	 Април	 2014.	 Београд.	 Уредници:	 Е.	
Ваништа	 Лазаревић,	 А.	 Крстић-Фурунџић,	 А.	 Ђукић	 и	 М.	 Вукмировић.	 Рад	 под	
називом:	„Comfort	of	Open	Public	Spaces:	Case	study	New	Belgrade“.	Коаутор	текста	
са	Н.	Новаковић	(стр.145-151).	ISBN	978-86-7924-114-6.	

§ Међународна	научна	конференција:	1st	International	Academic	Conference	“Places	
and	 Technologies	 2014",	 у	 организацији	 Архитектонског	 факултета	 у	 Београду,	
Филозофског	 факултета	 и	 UrbanLab-a,	 3-4.	 Април	 2014.	 Београд.	 Уредници:	 Е.	
Ваништа	 Лазаревић,	 А.	 Крстић-Фурунџић,	 А.	 Ђукић	 и	 М.	 Вукмировић.	 Рад	 под	
називом:	 „Planning	 and	 Designing	 Safe	 and	 Secure	 Open	 Public	 Spaces	 in	
Serbia“.Коаутор	текста	са	С.	Станаревић	(стр.118-130).	ISBN	978-86-7924-114-6.	

§ Међународна	 научна	 конференција:	 „REAL	 CORP	 2014	 -	 Clever	 Plans	 for	 Smart	
Cities“,	у	организацији	CORP	-	Competence	Center	of	Urban	and	Regional	Planning	и	
CEIT	 –	 Central	 European	 Institute	 of	 Technology,	 21-23.	 мај,	 2014.	 Беч,	 Аустрија.	
Уредници:	 M.Schrenk,	 V.	 Popovich,	 P.	 Zeile	 и	 P.	 Elisei.	 Рад	 под	 називом:	 „In	 the	
Public	Eye:	Toward	the	Electronic	Transparency	of	Planning	Process”.	Коаутор	текста	
са	А.	Ступар	(стр.279-285).	ISBN	978-3-9503110-7-5.	

§ Међународна	научна	конференција:	2nd	International	Conference	on	Research	and	
Education	"Challenges	Towards	 the	Future"	 (ICRAE	2014),	у	организацији	University	
of	Shkodra	"Luigib	Gura	Kuqi",	30-31.	мај,	2014.	Скадар,	Албанија.	Рад	под	називом:	
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„Reuse	of	industrial	zone	along	the	river	Danube:	visions,	plans	and	projects“.	Коаутор	
текста	са	Е.	Ваништа	Лазаревић.	ISSN	2308-0825.	

§ Међународна	научна	конференција:	“50th	ISOCARP	International	Planning	Congress	
–	 Urban	 Transformations	 -	 City	 and	 Water”,	 у	 организацији	 ISOCARP-a,	 23-26.	
септембар	 2014.	 Гдиња,	 Пољска.	 Рад	 са	 називом:	 „Globalizing	 the	 Belgrade	
Waterfront:	 Megaprojects	 for	 a	 sustainable	 development?”.	 Коаутор	 текста	 са	 	 А.	
Ступар	(стр.205-212).	ISBN:	978-94-90354-30-5.	

§ Међународна	научна	конференција:	„Cohousing,	Programs	and	projects	to	recover	
heritage	 buildings“,	 у	 организацији	 	 Roma	 Tre,	 Dipartimento	 di	 Architettura,	 24.	
октобар	 2014.,	 Рим.	 Уредници:	 A.	 L.	 Baratta,	 F.	 Finucci,	 S.	 Gabriele,	 A.	 Metta,	 L.	
Montuori	и	V.	Palmieri.		Рад	са	називом:	„Typology	of	configurations	of	public	spaces	
within	 public	 housing	 neighborhoods“.	 Коаутор	 текста	 са	 Н.	 Новаковић	 (стр.225-
232).	ISBN	978-884674068-7.	

§ Међународна	 научна	 конференција:	 „1st	 International	 Academic	 Conference	
BrownInfo	 2014“,	 у	 организацији	 Универзитета	 у	 Бањој	 Луци,	 Архитектонско-
грађевинско-геодетског	 факултета,	 Бања	 Лука,	 6-8.	 новембар	 2014.	 Рад	 са	
називом:	 „Redevelopment	of	Docklands:	Comparison	Between	Docklands	 in	UK	and	
Docklands	 in	 Belgrade“.	 Коаутор	 текста	 са	 Е.	 Ваништа	 Лазаревић,	 (стр.	 227-237).	
ISBN	97-99955-752-4-3.	

§ Међународна	 научна	 конференција:	 "	 1st	 International	 Academic	 Conference	
BrownInfo	 2014",	 у	 организацији	 Универзитета	 у	 Бањој	 Луци,	 Архитектонско-
грађевинско-геодетског	 факултета,	 Бања	 Лука,	 6-	 8.	 новембар,	 2014.	 Рад	 са	
називом:	 „Teaching	 about	 Urban	 Complexity:	 Course	 Curriculum	 of	 Urban	
Regeneration	at	the	Faculty	of	Architecture,	Civil	Engineering	and	Geodesy“.	Коаутор	
текста	са	М.	Станковић	и	Н.	Новаковић	(стр.	129-137).	ISBN	97-99955-752-4-3.	

§ Међународна	 научна	 конференција:	 „International	 Conference	 on	 Transport	 and	
Traffic	Engineering	–	 ICTTE“,	у	организацији	City	Net	Scientific	Research	Center	Ltd.	
Belgrade,	University	of	Belgrade,	Faculty	of	Transport	and	Traffic	Engineering,	27-28.	
новембар,	2014.	Београд.	Уредник:	О.	Чокорило.	Конференција	је	индексирана	са	
Thomson	Reuters’s	CPCI	–	Conference	Proceedings	Citation	Index	приступ	преко	Web	
of	 Science.	 Рад	 са	називом:	 „Improving	 the	Network	of	 Pedestrian	 Spaces	with	 the	
Aim	 of	 Connecting	 the	 Sava’s	 and	 Danube’s	 Amphitheater“.	 Коаутор	 текста	 са	 М.	
Вукмировић	(стр.	525-534).	ISBN	978-86-916153-2-1.	

§ Међународни	научни	скуп:	„SUTP	2013	–	Sustainable	Urban	&	Transport	Planning“,	у	
организацији	 Министраства	 за	 животну	 средину	 РС,	 Дирекције	 за	 грађевинско	
земљиште	Београда,	UNDP-a	и	GEF-a,	16-17.	мај	2013.	Београд.	Рад	под	називом:	
„Creating	 the	 Walkable	 Streetscapes	 for	 Encouraging	 Walking	 as	 Climate	 Friendly		
Transportation	Mode,	Case	study:	New	Belgrade”.	Коаутор	текста	са	М.	Вукмировић.	

§ Међународни	научни	скуп:	“RESPAG	2013	–	2nd	International	Scientific	Conference	
on	 Regional	 Development,	 Spatial	 Planning	 and	 Strategic	 Governance”,	 у	
организацији	IAUS	–	Институт	за	архитектуру	и	урбанизам	Србије,	22-25.	мај	2013.	
Београд.	Уредници:	М.	Вујошевић		С.	Милијић	С.	Рад	под	називом:	„Improving	the	
Pedestrian	and	Bicycling	Networks	Towards	Climate	Friendly	Urban	Environment.	Case	
Study,	New	Belgrade”,	Коаутор	текста	са	М.	Вукмировић	(стр.	938	-	950).	ISBN	978-
86-80329-76-5.	
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§ Међународни	научни	скуп:	„ELCAS	-	3rd	International	Conference	Exergy,	Life	Cycle	
Assessment	 &	 Sustainability	 Workshop	 &	 Symposium”,	 у	 организацији	 European	
Cooperation	 in	 Science	 and	 Technology	 Cost	 TU	 1104	 –	 Smart	 Energy	 Regions,	
Нисирос,	Грчка,	7-9.	 јул	2013.	Уредници:	K.	Koroneos,	D.	Rovas	и	А.	Dompras.	Рад	
под	 називом:	 „Assessment	 of	 Suburban	 Apartment	 Buildings	 Refurbishment	 from	
Energy	 and	 Environmental	 Aspects“,	 Коаутор	 текста	 са	 А.	 Крстић-Фурунџић	 (стр.	
113-123).	ISBN	978-960-243-691-2.	

§ Међународна	 научна	 конференција:	 4th	 International	 Conference	 “Towards	 a	
Human	City”	–	Transport	in	cities	of	Southeastern	Europe“,	у	организацији	Факултета	
техничких	наука	и	одсека	за	саобраћај	Универзитета	у	Новом	Саду,	24-25.	октобар	
2013.	 Нови	 Сад.	 Уредници:	 В.	 Богдановић	 и	 В.	 Басарић.	 Рад	 под	 називом:	
„Pedestrian	 Place-making	 Towards	 Improving	 Pedestrian	 Networks:	 case	 study	
Banjaluka”.	 Коаутор	 текста	 са	 А.	 Зрнић	 и	Д.	 Алексић	 (стр.	 479-487).	 ISBN	 978-86-
7892-541-2.	

Пре	избора	у	звање	ванредног	професора:	
§ Међународни	 научни	 скуп:	 “REAL	 CORP	 2012	 -	 RE	 Mixing	 the	 City-	 towards	

sustainability	 and	 resilience”,	 у	 организацији	 CORP	 -	 Competence	 Center	 of	 Urban	
and	Regional	Planning	и	CEIT	–	Central	European	Institute	of	Technology,	14-16.	маја,	
2012.	Беч.	Рад	под	називом:	„Fill	in	the	Blanks:	Challenging	the	Modernism,	satisfying	
the	Users	Needs”.	Коаутор	текста	са	А.	Ступар	(стр.	305-315).	ISBN	978-3-9503110-3-
7.	

§ Међународни	 научни	 скуп:	 „SEEP	 2012	 –	 International	 Conference	 on	 Sustainable	
Energy	&	Environmental	Protection“,	у	организацији:	Dublin	City	University,	5-8.	 јун	
2012.	Даблин.	Уредници:	A.	G.	Olabi	и	K.	Y.	Benyounis:	Monograph“Environment	&	
Clean	Technologies.	Рад	под	називом:	„Possibilities	for	Improvement	of	the	Network	
of	Pedestrian	Spaces	in	the	Function	of	Decrease	of	CO2	Emission“.	Коаутор	текста	са	
М.	Вукмировић	(стр.	2-8).	ISBN	978-1-873769-10-2.	

§ Међународни	научни	скуп:	„INDIS	2012	–	Planning,	design,	construction	and	building	
renewal”	у	организацији	Универзитета	у	Новом	Саду,	Факултета	техничких	наука,	
26-28.	новембар	2012.	Нови	Сад.	Рад	 са	називом:	 „Reconstruction	of	open	public	
spaces	in	mega	blocks	towards	safety:	Case	study	block	21,		New	Belgrade”.	Коаутор	
текста	са	Љ.	Стајићем	(стр.	796-803).	ISBN	978-86-7892-453-8.	

§ Међународни	 научни	 скуп:	 „Shrinking	 in	 Europe:	 cause,	 effects	 and	 policy	
strategies“,	 у	 организацији	Urban	 Studies	 при	Универзитету	 у	Амстердаму	и	Cost	
CIRES	(Cities	Regrowing	Smaller)	Conference,	16-17.	фебруара	2011.	Амстердам.	Рад	
под	 називом:	 „Cities	 in	 Decline:	 The	 Causes	 and	 Trends	 of	 a	 Shrinkage	 in	 the	
Industrialized	 City	 –	 case	 study	 Belgrade“.	 Коаутор	 са:	 А.	 Крстић-Фурунџић	 и	 А.	
Кушић.	

§ Међународни	 научни	 скуп:	 „REACT	 –	 The	 international	 Conference	 on	 Climate	
Friendly	 Transport,	 Shaping	 Climate	 Friendly	 Transport	 in	 Europe:	 Key	 Findings	 &	
Future	Directions“,	 у	 организацији	 FP7	 project	 REACT	и	 Универзитета	 у	 Београду,	
16-17.	мај	2011.	Београд.	Рад	по	називом:	„Future	Challenges	in	Motivation	People	
to	Choose	Walking	as	Climate	Friendly	Transportation	Mode:	Case	study	Municipality	
Vracar“.	Коаутор	текста	са		М.	Вукмировић	(стр.	206-216).	ISBN	978-86-7395-282-6.	
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§ Међународни	 научни	 скуп:	 „EURA	 Conference	 2011-	 City	 without	 limits“,	 у	
организацији	 European	 Urban	 Research	 Association	 (EURA	 2011)	 и	 Centre	 for	
Strategic	Urban	Research	Универзитета	у	Копенхагену,	23-25.	јун	2011.	Копенхаген.	
Рад	 под	 називом:	 „Causing	 an	 Urban	 Tachycardia?	 Belgrade	 Metropolitan	 Region	
Between	Strategies	and	Reality“.	Коаутор	текста	са	А.	Ступар.	

§ Међународни	научни	скуп:	“3rd	International	Conference	on	Economic	and	Regional	
Development	 –	 EUROBRAND”,	 у	 организацији	 TQM	 Centra,	 Associate	 „Success“	 из	
Темишвара,	 International	Journal	of	Social	Sciences	and	Humanities	Megabrand,	26-
28.	јун	2011.	Кладово.	Рад	под	називом:	„The	Concept	of	Creative		City	as	a	platform	
for	 City	 Branding	 –	 Case	 study	 Belgrade”.	 Коаутор	 текста	 са	М.	 Вукмировић.	 ISBN	
978-86-88065-16-0.	

§ Међународни	 научни	 скуп:	 „The	 4th	 Knowledge	 Cities	 World	 Summit”,	 у	
организацији:	 The	 World	 Capital	 Institute	 &	 Ibero-American	 Community	 for	
Knowledge	 Systems,	 Bento	 Goncalves,	 Brazil,	 26-27.	 октобар,	 2011.	 Уредници	 T.	
Yigitcanlar	и	А.	С.	Fachinelle:	Summit	Proceedings.	Рад	под	називом:	„The	concept	of	
creative	city	as	an	urban	design	tool”.	Коаутор	текста	са	М.	Вукмировић	(стр.	76-	82).	
ISBN	978-1-921887-15-3.	

§ Међународни	 научни	 скуп:	 „Међународни	 научно-стручни	 скуп	 Архитектура	 и	
урбанизам,	 грађевинарство	 и	 геодезија,	 јуче,	 данас,	 сутра“,	 у	 организацији	
Универзитета	 у	 Бањалуци,	 Aрхитектонско-грађевинског	 факултета,	 15-17.	
децембар	2011.	Бања	Лука.	Рад	под	називом:	„Regeneration	of	the	post-industrial	
waterfront	 in	 Belgrade:	 recycling	 and	 reuse”.	 Коаутор	 текста	 са	 Е.	 Ваништа	
Лазаревић	(стр.	253-262).	ISBN	978-99955-667-7-7.	

§ Међународни	 научни	 скуп:	 „Међународни	 научно-стручни	 скуп	 Архитектура	 и	
урбанизам,	 грађевинарство	 и	 геодезија,	 јуче,	 данас,	 сутра”,	 у	 организацији	
Aрхитектонско-грађевинског	 факултета,	 15-17.	 децембар	 2011.	 Бања	 Лука.	 Рад	
под	 називом:	 „Преобликовање	 јавних	 градских	 простора-	 типологија	
интервенција	 према	 изабраном	 моделу”.	 Коаутор	 текста	 са	 Д.	 Алексићем	 и	 А.	
Зрнић	(стр.	435-446).	ISBN	978-99955-667-7-7.	

§ Међународни	научни	 скуп:	 „10th	 international	 conference	 on	Urban	History	 -	 City	
and	society	in	European	History“,	у	организацији	EAUH,	Гент,	2010.	Рад	са	називом:	
„The	 Arcane	 Circle	 of	 Urban	Memory:	 The	 Role	 of	 History	 in	 Urban	 Regeneration“.	
Коаутор	са		А.	Ступар	(CD-ROM).	

§ Међународни	научни	скуп:	„2nd	International	Conference	Advanced	Construction”,	
у	организацији	Kauno	Technologijos	Universitetas	(Универзитета	у	Каунасу),	11-12.	
новембар	 2010.	 Каунас,	 Литванија.	 Рад	 под	 називом:	 „Sustainable	 tools	 for		
preserving	identity	of	open	public	spaces	–	case	study:	Belgrade“.	Аутор	текста	(стр.	
40-48).	ISSN	2029-1213.	

§ Међународни	научни	скуп:	„Eurobrand	–	2.	међународна	научна	конференција	о	
економском	 и	 регионалном	 развоју,	 у	 организацији	 TQM	 центра	 и	 Регионалне	
привредне	 коморе“,	 10-12.	 децембар	 2010.	 Зрењанин.	 Рад	 по	 називом:	
„Креативни	 културни	 туризам	 у	 функцији	 компететивности	 градова“.	 Коаутор	
текста	са	М.	Вукмировић	ISBN	978-86-88065-15-3.	

§ Међународни	 научни	 скуп:	 „45th	 	 ISOCARP	 Congress–	 Low	 Carbon	 Cities“	 у	
организацији	 ISOCARP-a	 и	 FEUP-a,	 2009,	 Порто,	 Португалија.	 Рад	 са	 називом:	



 27/76	

„Unplanned	 Settlements,	 (Un)Expected	 Problems:	 ‘Green’	 Solutions	 for	 Low	 Carbon	
Serbia?”.	Коаутор	текста	са		А.	Ступар	(CD-ROM).	

§ Међународни	 научни	 скуп:	 „INDIS	 2009	 –	 Планирање,	 пројектовање,	 грађење	 и	
обнова	 градитељства”	 у	 организацији	 Универзитета	 у	 Новом	 Саду,	 Факултета	
техничких	наука,	 2009,	Нови	Сад.	 Рад	 са	називом:	 „Алати	и	поступци	у	очувању	
идентитета	и	подизању	вибрантности	 јавних	градских	простора.	Студија	случаја:	
градска	општина	Врачар”.	Коаутор	 текста	 са	М.	Вукмировић	 (стр.	 151-159).	 ISBN	
978-86-7892-220-6.	

§ Међународни	 научни	 скуп:	 „Регионални	 развој,	 просторно	 планирање	 и	
стратешко	 управљање“	 у	 организацији	 Института	 за	 Архитектуру	 и	 урбанизам	
Србије,	2009,	Београд.	Рад	са	називом:	„Креативни	културни	туризам	као	могући	
покретач	ревитализације	и	развоја	насеља”.	Коутор	текста	са	В.	Томић	(стр.	217-
233).	ISBN	978-86-80329-52-9.	

§ Међународни	 научно-стручни	 скуп:	 „11th	 ISSEI	 Conference”	 у	 организацији	 ISSEI	
(International	Society	for	the	Study	of	European	Ideas),	2008,	Хелсинки,	Финска.	Рад	
са	 називом:	 „Behind	 the	 Pinocchio`s	 Story:Urban	 Representation	 as	 a	 Techno-
Farytale“.	Коаутор	текста	са		А.	Ступар.	

§ Међународни	научни	скуп:	“12th	International	Scientific	Conference	–	The	Heart	of	
the	 City”	 у	 организацији	 Faculty	 of	 Architecture	 Cracow	 University	 of	 Technology,	
2008,	Краков,	Пољска.	Рад	са	називом:	„Publiczna	przestrzen	ulicy	–	przekstalcenie	i	
ulepszenie	tozsamosci”.	Аутор	текста.	

§ Међународни	 научно-стручни	 скуп:	 „Mulitifunctional	 and	 Intensive	 Land	 Use“,	 у	
организацији	 IFHP	 (International	 Federation	 for	 Housing	 and	 Planning).	 2007,	
Лисабон.	 Рад	 са	 називом:	 „Patchwork	 or	 Matrix?	 Testing	 the	 Capacity	 of	 the	
Contemporary	City“.	Коаутор	текста	са	А.	Ступар.	

§ Међународни	научно-стручни	скуп:	„History,	Heritage	&	Regeneration:	The	future	of	
traditional	 architecture	 in	 Central	 and	 Eastern	 Europe“,	 у	 организацији	 INTBAU	
(International	 Network	 for	 Traditional	 Building,	 Architecture	 &	 Urbanism),	 2007,	
Сибињ,	 Румунија.	 Рад	 са	 називом:	 „Urban	 regeneration	 and	 Protection	 of	 cultural	
Heritage	 	 in	 	 	Serbia	-	 	under	the	transition	period	and	Today“.	Коаутор	текста	са	Е.	
Ваништа	Лазаревић.	

§ Међународни	научни	скуп:	„The	12th	Annual	International	Sustainable	Development	
Research	 Conference“,	 2006,	 Хонг	 Конг.	 Рад	 са	 називом:	 „Identity	 and	 the	
Sustainable	Renewal	of	the	Main	Streets“.	Коаутор	текста	са	Е.	Ваништа	Лазаревић.	

§ Међународни	 научни	 скуп:	 „The	 Corporate	 Responsibility	 Research	 Conference“,	
Trinity	 College,	 2006.	 Даблин.	 Рад	 са	 називом:	 „NGO	 Association	 for	 Urban	
Regeneration“.	Коаутор	текста	са	Е.	Ваништа	Лазаревић.	

§ Међународни	 конгрес:	 „The	 First	 International	 Urban	 Design	 Congress“,	 2006.	
Исфахан,	 Иран.	 Рад	 са	 називом:	 „Sustainable	 Tools	 for	 Urban	 Design“.	 Коаутор	
текста	са	М.	Вукмировић.	

§ Међународни	 научно-стручни	 скуп:	 „ИНДИС“,	 2006,	 Нови	 Сад.	 Рад	 са	 темом:	
„Урбана	 рециклажа	 у	 светлу	 одрживог	 развоја“.	 Коаутор	 текста	 са	 Е.	 Ваништа	
Лазаревић.	

§ Научно-стручни	 скуп	 са	 међународним	 учешћем:	 „Реконструкција	 и	
ревитализација	града“,	2006,	Београд.	Рад	са	називом:	„Урбана	реконструкција	–	
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метода	 којом	 померамо	 границе	 уважених	 стандарда	 у	 ахитектури“.	 Коаутор	
текста	са	Е.	Ваништа	Лазаревић.	

§ Међународни	 научно-стручни	 скуп:	 „SUPS	 8	 –	 The	 Eighth	 Sharjah	 Urban	 Planning	
Symposium:	 Federalism	 and	 Strategic	 Planning	 Co-ordination:	 Theory,	 Practice,	 and	
the	Case	of	the	UAE“,	2005.	Дубаи,	УАЕ.	Рад	са	називом:	„Regionalization	of	Serbia	
and	Montenegro	 as	 a	 Path	 To	 Global	 Integration	 Processe“.	 Коаутор	 текста	 са	 М.	
Ралевићем.	

§ Међународни	 научни	 скуп:	 „Urban	 Transport	 2005“,	 WIT	 Conference,	 2005.	
Алгарве,	 Португал.	 Рад	 са	 називом:	 „Urban	 Planimetry	modeling	 as	 a	 Function	 of	
Sustainable	 Traffic	 of	 Serbia	–	Case	 study	 	 Pozarevac,	 Loznica,	 Kragujevac“.	Коаутор	
текста	са	М.	Ралевићем.	

§ Светски	 конгрес:	 „Sustainable	 Building	 04“,	 2005,	 Tокио,	 Јапан.	 Рад	 са	 називом:	
„Tools	 for	 Urban	 Regeneration	 –	 case	 study	 of	 Serbia	 and	 Montenegro“.	 Коаутор	
текста	са	А.	Ступар.	

§ Светски	 конгрес:	 „Sustainable	 Building	 04“,	 2005,	 Tокио,	 Јапан.	 Рад	 са	 називом:	
„Sustainability	 –	 Necessity,	 Myth	 or	 Political	 Manipulation	 of	 the	 globalize	 world”.	
Коаутор	текста	са	А.	Ступар.	Награда	за	најбољи	рад	на	конгресу.	

§ Међународни	научни	скуп:	„Sustainable	Planning“,	WIT	Conference,	2005.	Болоња,	
Италија.	Рад	са	називом:	„Growth	Management	of	the	Cities	in	Serbia	in	the	Function	
of	the	Sustainable	Development“.	Коаутор	текста	са	М.	Ралевићем.	

§ Међународни	 научни	 скуп:	 „SUPS	 7	 –	 The	 Seventh	 Sharjah	 Urban	 Planning	
Symposium:	Cities	in	the	Post-modern	Age	–	Co-ordination,	Networking	and	Regional	
Development“,	2004.	Дубаи,	УАЕ.	Рад	са	темом:		„Reinventing	the	Cityscape	–	A	New	
Challenge	for	the	Global	Mainstream“.	Коаутор	текста	са	А.	Ступар.	

§ Међународни	 научни	 скуп:	 „Sustainable	 Building	 SB04“,	 2004.	 Варшава.	 Рад	 под	
називом:	 „Procedures,	 Methods	 and	 Models	 of	 Individualization	 of	 Multistory	 and	
Apartment	Houses	Urban	Structure,	Case	 study	–	Serbia	and	Montenegro“.	Коаутор	
текста	са	М.	Ралевићем.	Награда	за	најбољи	рад	на	конгресу.	

§ Међународни	научни	скуп	–	Пето	бијенале	урбаних	планера	Европе:	"5th	Biennial	
of	 towns	 &	 towns	 planners	 in	 Europe:	 Connecting	 the	 City	 –	 Connecting	 Citizens",	
2003.	Барселона.	Аутор	текста	под	називом:	„Design	Tool	 for	Sustainable	Renewal	
of	the	Main	Streets“.	

§ Међународни	 научно-стручни	 скуп:	 „ИНДИС“,	 2003.	 Нови	 Сад.	 Рад	 са	 темом:	
„Комплексност	 градског	 простора	 у	 новим	 друштвено-политичким	 и	
технолошким	условима“.	Коаутор	текста	са	А.	Ступар.	

§ Међународни	 научно-стручни	 скуп:	 „ИНДИС“,	 2003.	 Нови	 Сад.	 Рад	 са	 темом:	
„Партиципација	 грађана	 у	 креирању	 и	 очувању	 идентитета	 градова“.	 Коаутор	
текста	са	Д.	Миловановић.	

§ Међународни	 научно-стручни	 скуп:	 „SUPS	 6	 –	 The	 Sixth	 Sharjah	 Urban	 Planning	
Symposium:	 Innovative	 Urban	 Development	 –	 Intelligent	 Cities,	 Smart	 Growth,	
Sustainable	Futures“,	2003.	Дубаи,	УАЕ.	Рад	са	темом:	 	„Networks	for	Democracy	–	
Reconstructing	Citizenship,	Opening	Societies”.	Коаутор	текста	са		А.	Ступар.	

§ Међународни	 научно-стручни	 скуп:	 „The	 Fifth	 Symposium	 of	 the	 International	
Urban	 Planning	 and	 Environment	 Association:	 Creating	 Sustainable	 Urban		
Environments	–	Future	Forms	for	City	Living“,	2002,	Оксфорд,	Велика	Британија.	Рад	
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са	темом:	„Unplanned	Settlements	versus	Sustainability:	Yugoslav	Practice“.	Коаутор	
са	Д.	Миловановић.	

§ Међународна	 научна	 конференција:	 „Sustainable	 Building	 2002“,	 2002.	 Oсло,		
Норвешка.	 Рад	 са	 темом:	 „Sustainable	 Public	 Spaces	 –	 Urban	 Design	 and		
Transformation	vs.	Myth,	Ritual	and	Ideology".	Коаутор	са		А.	Ступар.	

§ Међународна	 научна	 конференција:	 „SUSPLAN	 2001.	 -	 The	 Transformation	 to	
Sustainable	 Planning	 	 –	 Decision	 making,	 models,	 tools“,	 2001.	 Њукастл,	 Велика	
Британија.	 Рад	 под	 називом:	 „The	 Citizen	 as	 Active	 Participant“.	 Коаутор	 са	 Р.	
Чолић.	

§ Међународни	 научно-стручни	 скуп:	 „4th	 International	 Other	 Connections	
Conference“,	1999.	Бејрут,	Либан.	Рад	са	темом:	„A	Contribution	to	the	Definition	of	
Urban	 Renewal	 Strategy	 Based	 on	 Urban	 Identity	 Research“.	 Коаутор	 са	 Д.	
Миловановић.	

А.1.3.7.5.	Саопштење	са	међународног	научног	скупа	штампано	у	изводу	(М34)	

Обављено	након	избора	у	звање	ванредног	професора:	
§ Међународна	 научна	 конференција:	 „11th	 Annual	 International	 Conference	 on	

Global	 Studies:	 Business,	 Economic,	 Political,	 Social	 and	 Cultural	 Aspects“,	 у	
организацији	 	 Atiner:	 The	 Athens	 Institute	 for	 education	 and	 Research,	 18-21.	
децембар	2017.	Aтина.	 Уредник:	G.	 Papanikos:	Abstract	 Book.	 	 Рад	под	називом:		
„Iron	 Gates	 Region	 in	 Serbia	 as	 a	 Role	 Model	 for	 Sustainable	 Cultural	 Landscape“.	
Коаутор	са	Б.	Антонићем	и	Т.	Радић	(стp.	25).	ISBN:	978-960-598-171-6.	

§ Међународна	 научна	 конференција:	 	 “BAB	 –	 Balkan	 Patterns	 in	 Urbanism	 and	
Architecure:	 Challenges“,	 у	 организацији	 	 BAB	 (Balkan	 Architecture	 Biennale)	 и	
Архитектонског	 факултета	 Универзитета	 у	 Београду,	 19-21.	 децембар	 2017,	
Београд.	 Рад	 под	 називом:	 „The	 Intensity	 and	 Identity	 of	 Belgrade`s	 Waterfront	
along	the	Sava	River“.	Коаутор	са	Ј.	Марић	и	Т.	Радић	(стр.	68).	

§ Међународна	 научна	 конференција:	 „DOCONF	 Facing	 Post-War	Urban	Heritage	 in	
Central	 and	 Eastern	 Europe“,	 у	 организацији	 Департмана	 за	 урбанистичко	
планирање	 и	 дизајн,	 Архитектонски	 факултет,	 Budapest	 University	 of	 Technology	
and	Economics	(BME),	6.-7.	октобар	2017.	Будимпешта.	Уредник:	BM.	Benko.	Рад	са	
темом:	 „Post_Socialist	 Shopping	 Mall	 as	 New	 Gathering	 Places“.	 Коаутор	 са	 M.	
Цветковић,	Н.	Динкићем	и	Ј.	Јоковићем.	(стр.	18-19).	ISBN	978-963-313-271-5.	

§ 3.	Међународна	научна	конференција:	„DOCONF	Facing	Post-War	Urban	Heritage	in	
Central	 and	 Eastern	 Europe“,	 у	 организацији	 Департмана	 за	 урбанистичко	
планирање	 и	 дизајн,	 Архитектонски	 факултет,	 Budapest	 University	 of	 Technology	
and	Economics	(BME),	6.-7.	октобар	2017.	Будимпешта.	Уредник:	BM.	Benko.	Рад	са	
темом:	„Connecting	Centre	of	Belgrade	with	Danube	and	Sava	Riverfronts:	to	Increase	
Attractiveness“.	Коаутор	са	Ј.	Марић	(стр.	44-45).	ISBN	978-963-313-271-5.	

§ Међународна	 научна	 конференција:	 „International	 Conference	 on	 Tourism	 and	
Business	(ICTB)	2017“,	организацији	Business	Lucerne	University	of	Applied	Sciences	
and	 Arts,	 31.	 август	 –	 1.	 септембар	 2017.	 Луцерн,	 Швајцарска.	 Рад	 са	 темом:	
„Territorial	 Planning	 as	 a	 Creative	 Tool	 for	 the	 Upgrading	 of	 Cultural	 Tourism	 in	
Golubac,	Serbia“.	Коаутор	са	Б.	Антонићем	(стр.	21).	
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§ Међународна	 научна	 конференција:	 “11th	 International	 Conference	 PLPR	 2017	 -	
Planning,	Law	and	Property	Right:	Institutional	Innovations	in	Land	Development	and	
Planning	in	20th	and	21st	Centuries”,	у	организацији	Универзитета	у	Хонг	Конгу,	19-
24.	 фебруар	 2017.	 	 Хонг	 Конг.	 Рад	 са	 темом:	 „Identity	 of	 Belgrade	 Waterfronts:	
Urban	regeneration,	planning	and	property	rights“.	Коаутор	са	М.	Ротер-Благојевић.	

§ Међународна	 научна	 конференција:	 “11th	 International	 Conference	 PLPR	 2017	 -	
Planning,	Law	and	Property	Right:	Institutional	Innovations	in	Land	Development	and	
Planning	in	20th	and	21st	Centuries”,	у	организацији	Универзитета	у	Хонг	Конгу,	19-
24.	фебруар	 2017.	 Хонг	 Конг.	 Рад	 са	 темом:	 „Phenomenon	of	 the	 shrinking	 illegal	
suburbs	 in	Serbia:	Can	the	concept	of	 shrinking	cities	be	useful	 for	 their	upgrading“.	
Коаутор	са	Б.	Антонићем.	

§ Међународна	 научна	 конференција:	 “4th	 International	 conference	 -	 Preservation	
and	Improvement	of	Historic	Towns”,	у	организацији	Општине	Сремски	Карловци	и	
Покрајинског	завода	за	заштиту	споменика	културе	из	Петроварадина,	11-12.	мај	
2017.	 Сремски	 Карловци.	 Уредник:	 Д.	 Ђукановић.	 Рад	 са	 темом:	 „Integrated	
Shopping	 Centers	 as	 Initiators	 of	 the	 City	 Centre	 Urban	 Renewal:	 Good	 Practice	
Examples	from	Poland“.	Коаутор	са	М.	Цветковић	и	Б.	Антонићем.	

§ Међународна	 научна	 конференција:	 „The	 International	 Symposium	 of	 Civil	
Engineering	 –	 ISCE	 2017“,	 у	 организацији	 Босанскохерцеговако-америчке	
академије	 наука	 и	 умјетности,	 25-28.	 мај	 2017.	 Теслић,	 БиХ.	 Рад	 са	 темом:	
„Browninfo	 Methodology	 and	 Software	 for	 Development	 of	 Interactive	 Brownfield	
Databases“.	Коаутор	са	Т.	Вујичић,	Д.	Симоновић	и	М.	Шестићем.	

§ Међународна	 научна	 конференција:	 “Advanced	 Construction	 2016”,	 у	
организацији	Kaunas	University	of	Technology,	6.	октобар	2016.	Каунас,	Литванија.	
Рад	 под	 називом:	 „Dwellers’	 Preferences	 towards	 Collective	 space	 in	 Multi-family	
Housing	built	during	Post-Socialist	Transition:	the	Case	of	Sremska	Mitrovica,	Serbia“.	
Коаутор	текста	са	Б.	Антонићем	(стр.7).	ISSN	2029-1213.		

§ Међународна	 научна	 конференција:	 “10th	 International	 Conference	 PLPR	 2016	 -	
Planning,	 Law	 and	 Property	 Right:	 Land	 as	 a	 Scarce	 Resource”,	 у	 организацији	
Универзитета	у	Берну,	17-19.	фебруар	2016.	Берн.	Рад	са	темом:	„Urban	Patterns	
of	Housing	in	Post-Socialist	Serbia:	Between	Planning,	Law	and	Reality“.	Коаутор	са	Б.	
Антонићем.	

§ Међународна	 научна	 конференција:	 “10th	 International	 Conference	 PLPR	 2016	 -	
Planning,	 Law	 and	 Property	 Right:	 Land	 as	 a	 Scarce	 Resource”,	 у	 организацији	
Универзитета	 у	 Берну,	 17-19.	 фебруар	 2016.	 Берн.	 Рад	 са	 темом:	 „The	
Consequences	of	Planning	Decisions	and	Legislation	on	the	Transformation	of	Historic	
Center:	Case	Study	of	Cities	in	Northern	Serbia“.	Коаутор	са	Б.	Антонићем.	

§ Међународна	научна	конференција:	„Second	International	Scientific	Conference	on	
Human	 Security:	 Twenty	 Years	 of	 Human	 Security“,	 у	 организацији	 Факултета	 за	
безбедност	Универзитета	у	Београду,	7-8.	новембар	2014.	Београд.	Уредници:	И.	
Ђорђевић,	 С.	 Станаревић,	 Ј.	 Гачић	 и	 С.	 Таталовић.	 Рад	 са	 називом:	 „Urban	 form	
and	 public	 safety:	 how	 public	 open	 space	 shapes	 social	 behavior	 in	 public	 housing	
neighborhoods“.	Коаутор	текста	са	Н.	Новаковић	(стр.	44).	ISBN	978-86-84069-92-6.	

§ Међународна	научна	конференција:	„Second	International	Scientific	Conference	on	
Human	 Security:	 Twenty	 Years	 of	 Human	 Security“,	 у	 организацији	 Факултета	 за	
безбедност	Универзитета	у	Београду,	7-8.	новембар	2014.	Београд.	Уредници:	И.	
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Ђорђевић,	С.	Станаревић,	 Ј.	 Гачић	и	С.	 Таталовић.	Рад	са	називом:	 „Public	 space	
safety	 evaluation.	 Case	 study:	 Kosančićev	 venac,	 Belgrade“.	 Коаутор	 текста	 са	 М.	
Вукмировић	и	Е.	Ваништа	Лазаревић	(стр.	45).	ISBN	978-86-84069-92-6.	

Обављено	пре	избора	у	звање	ванредног	професора:	
§ Међународна	 научна	 конференција:	 “Planning	 for	 the	 Risk	 Sociaty-Dealing	 with	

uncertainty,	challenging	the	future”,	у	организацији	AESOP	(Association	of	Europian	
Schools	 of	 Planning),	 2007.	 Напуљ.	 Рад	 са	 називом:	 „Belgrade	 Urban	 Space	
Patchwork	 –	 Tools	 for	 Solving	 Conflicts	 Between	 Physical	 Environment	 and	 Users	
Needs“.	Коаутор	текста	са	М.	Вукмировић	(стр.	146).	ISBN	88-7431-69-1.	

А.1.3.7.6.	Предавање	 по	 позиву	 са	 скупа	 националног	 значаја	штампано	 у	 целини	
(М61)	

Обављено	након	избора	у	звање	ванредног	професора:	
§ Предавање	 по	 позиву	 у	Летњој	школи	 урбанизма	 и	 одштампан	 рад	 у	 зборнику	

радова:	 „Урбане	 политике”,	 у	 организацији	 Удружења	 урбаниста	 Србије	 и	
Републичког	 геодетског	 завода,	Вршац,	1-3.	 јун	2017.	Уредници:	 Трифуновић	В.,	
Минић	 Д.	 и	 Драшковић	 Б.	 Рецензенти:	 В.Златановић	 Томашевић,	 А.	 Јевтић.	
Предавање	 са	 темом:	 „Подстицање	 културног	 туризма	 кроз	 планске	 документе	
на	 примеру	 горњег	 ђердапа	 у	 Србији“.	 Коаутор	 са	 Б.	 Антонићем	 (стр.	 19-29).	
Београд:	УУС.	ISBN:	978-86-84275-38-9.	

§ Предавање	 по	 позиву	 у	Летњој	школи	 урбанизма	 и	 одштампан	 рад	 у	 зборнику	
радова:	 „Урбане	 политике”,	 у	 организацији	 Удружења	 урбаниста	 Србије	 и	
Републичког	 геодетског	 завода,	Вршац,	1-3.	 јун	2017.	Уредници:	 Трифуновић	В.,	
Минић	 Д.	 и	 Драшковић	 Б.	 Рецензенти:	 В.Златановић	 Томашевић,	 А.	 Јевтић.	
Предавање	 са	 темом:	 „Друштвено	 одговорно	 становање	 у	 Бечу:	 изазови	
тренутног	 развоја	 приказани	 на	 примеру	 насеља	 Асперн“.	 Коаутор	 са	 Б.	
Антонићем.	(стр.	241-251).	Београд:	УУС.	ISBN:	978-86-84275-38-9.	

§ Предавање	по	позиву	у	13.	летњој	школи	урбанизма	и	одштампан	рад	у	зборнику	
радова:	 „Урбане	 политике”,	 у	 организацији	 Удружења	 урбаниста	 Србије	 и	
Републичког	 геодетског	 завода,	Вршац,	1-3.	 јун	2017.	Уредници:	 Трифуновић	В.,	
Минић	 Д.	 и	 Драшковић	 Б.	 Рецензенти:	 В.Златановић	 Томашевић,	 А.	 Јевтић.	
Предавање	 са	 темом:	 „Развој	 и	 имплементацијa	 модела	 података	 за	 садржај	
просторних		и	урбанистичких	планова“.	Коаутор	са:	Ж.	Цвијетиновић,	Љ.	Јакшић-
Шкембаревић,	Д.	Михајловић	и	М.	Митровић	 (стр.	201-215).	Београд:	УУС.	 ISBN:	
978-86-84275-38-9.	

§ Предавање	 по	 позиву	 у	Летњој	школи	 урбанизма	 и	 одштампан	 рад	 у	 зборнику	
радова:	 „Урбане	 политике”,	 у	 организацији	 Удружења	 урбаниста	 Србије	 и	
Републичког	 геодетског	 завода,	 Јагодина,	 17-19.	 маја	 2016.	 Уредници:	
Трифуновић	В.,	Минић	Д.	и	Поповић	З.	Рецензенти:	В.Златановић	Томашевић,	А.	
Јевтић	 и	 Д.	 Радосављевић.	 Предавање	 са	 темом:	 „Компаније	 за	 урбану	
регенерацију“	(стр.	71-79).	Београд:	УУС.	ISBN:	978-86-84275-36-5.	

§ Предавање	на	12.	летњој	школи	урбанизма	и	одштампан	рад	у	зборнику	радова:	
„Урбане	 политике”,	 у	 организацији	 Удружења	 урбаниста	 Србије	 и	 Републичког	
геодетског	завода,	Крагујевац,	14-16.	маја	2015.	Уредници:	Трифуновић	В.,	Минић	
Д.	 и	 Поповић	 З.	 Рецензенти:	 В.Златановић	 Томашевић,	 А.	 Јевтић	 и	 Д.	



 32/76	

Радосављевић.	Предавање	са	 темом:	 „Безбедност	као	компонента	развоја	нове	
урбане	политике“.	Коаутор	са	С.	Станаревић	(стр.	117	 -	125).	Београд:	УУС.	 ISBN:	
978-86-84275-33-4.	

А.1.3.7.7.	Предавање	 по	 позиву	 са	 скупа	 националног	 значаја	 штампано	 у	 изводу	
(М62)	

Обављено	пре	избора	у	звање	ванредног	професора:	
§ Предавање	 по	 позиву	 на	 Трећој	 међународној	 конференцији	 “Туризам	 ѕа	 све:	

могућности	 и	 изазови”	 (“Tourism	 for	 All:	 possibilities	 and	 challenges”),	 у	
организацији	 Туристичког	 клуба	 удружења	 параплегичара	 и	 квадриплегичара,	
Универзитета	 „Сингидунум“,	 Министарства	 економије	 и	 регионалног	 развоја	 и	
Привредне	 коморе	 Београда,	 6-7.	 јуни	 2011.	 Београд.	 Предавање	 са	 темом:	
„Реконструкција	 олимпијског	 комплекса	 из	 1936.	 године,	 приступачност	
објектима	свима“.	

А.1.3.7.8.	Саопштења	са	националног	научног	скупа	(М63)	

Обављено	након	избора	у	звање	ванредног	професора:	
§ Научна	 конференција	 са	 међународним	 учешћем:	 „ENEF17	 -	 Eнергетска	

ефикасност“,	 у	 организацији	 Електротехничког	 факултета	 и	 Архитектонско-
грађевинско-геодетског	факултета	Универзитета	у	Бањалуци,	3-4.	новембар	2017.	
Бањалука.	 Рад	 са	 називом:	 „Термални	 комфор	 на	 градском	 тргу	 грађеном	 у	
другој	 половини	 20.	 века:	 на	 примеру	 Ниша	 и	 Лесковца“.	 Коаутор	 текста	 са	 Ј.	
Ђекић	и	П.	Митковић	(стр.	31-37).	ISBN	978-99955-46-27-4.	

§ Научна	 конференција	 са	 међународним	 учешћем:	 Десети	 научно-стручни	 скуп	
„Планска	 и	 нормативна	 заштита	 простора	 и	 животне	 средине“.	 у	 организацији	
Асоцијације	 просторних	 планера	 Србије,	 Географског	 факултета	 Унверзитета	 у	
Београду	 и	 ЈП	 Завода	 за	 урбанизам	 града	 Суботице,	 11-12.	 мај	 2017,	 Палић.	
Уредници:	Д.Филиповић,	В.Шећеров	и	З.	Радосављевић.	Рад	са	називом:	„Вахау	–	
Одрживи	културни	предео	у	функцији	развоја	региона	у	Србији“,	Коаутор	текста	
са	Б.	Антонићем	и	Т.	Радић	(стр.	313-320).	ISBN	978-86-6283-051-7.	

§ Научна	конференција	са	међународним	учешћем:	„Урбана	безбедност	и	урбани	
развој“,	 у	 организацији	 Факултета	 за	 безбедност	 и	 Архитектонског	 факултета	
Универзитета	 у	 Београду,	 21.	 jун	 2017.	 	 Београд.	 Рад	 са	 називом:	 „Могућност	
унапређења	 урбане	 безбености	 отворених	 простора	 кроз	 трансформацију	
новобеоградских	 блокова”.	 Коаутор	 текста	 са	 Ј.	 Марић	 и	 Т.	 Радић.	 ISBN	 978-
8680144-10-8.	

§ Научна	 конференција	 са	 међународним	 учешћем:	 Осми	 научно-стручни	 скуп	
"Планска	 и	 нормативна	 заштита	 простора	 и	 животне	 средине“,	 у	 организацији	
Асоцијације	 просторних	 планера	 Србије,	 Географског	 факултета	 Унверзитета	 у	
Београду	 и	 ЈП	 Завода	 за	 урбанизам	 града	 Суботице,	 16-18.	 април	 2015.	 Палић.	
Уредници:	 Д.Филиповић,	 В.Шећеров	 и	 З.	 Радосављевић	 Рад	 са	 називом:	
„Интегралне	 интеракције	 урбане	 инфраструктуре	 и	 екосистема	 у	 планирању“.	
Коаутор	 текста	 са	 Ч.	 Максимовићем,	 Б.	 Јандрићем,	 С.	 Максимовићем	 и	 М.	
Станковићем	(стр.	113-122).	ISBN	978-86-6283-023-4.	

§ Предавање	на	11.	летњој	школи	урбанизма	и	одштампан	рад	у	зборнику	радова:	
„Планирање	 простора,	 урбанизам	 и	 изградња,	 комплементарни	 закони	 и	
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реиндустријализација”,	 у	 организацији	 Удружења	 урбаниста	 Србије,	 Врњачка	
Бања,	 25-27.	 јун	 2014.	 Уредници:	 Трифуновић	 В.,	 Минић	 Д.	 И	 Крејовић	 Д.	
Рецензенти:	 Златановић-Томашевић	В.,	Липовац	Н.	И	Поповић	С.	Предавање	 са	
темом:	„Процес	регенерације	браунфилда	у	Републици	Српској:		генеза,	стање	и	
перспективе“.	Коаутор	са:	Т.	Вујичић,	Д.	Симоновић	и	Н.	Новаковић	(стр.	249-261).	
Београд:	УУС.	ISBN:	978-86-84275-29-7.	

Обављено	пре	избора	у	звање	ванредног	професора:	
§ Предавање	 у	 летњој	 школи	 урбанизма	 и	 одштампан	 рад	 у	 зборнику	 радова:	

„Процеси	 легализације	 и	 усвајање	 и	 реализација	 урбанистичких	 и	 просторних	
планова”,	у	организацији	Удружења	урбаниста	Србије,	Универзитета	у	Београду	и	
Републичког	 геодетског	 завода,	 Кладово,	 2011.	 Предавање	 са	 темом:	
„Регулациони	планови	као	инструменти	решавања	проблема	нелегалне	градње	у	
циљу	смањења	емисије	CO2“	(стр.135-147).	ISBN:	978-86-84275-25-9.	

§ Предавање	 на	 Летњој	 школи	 урбанизма	 и	 одштампан	 рад	 у	 зборнику	 радова:	
„Како	до	стратегије	просторног	и	урбаног	развоја	–	на	националном	и	локалном	
нивоу	 Републике	 Србије“,	 Крагујевац,	 2008.	 Предавање	 са	 темом:	 „Управљање	
градовима“	(стр.	263-269).	Београд:	УУС.	ISBN:	978-86-84275-18-1.	

§ Предавање	 на	 Летњој	 школи	 урбанизма	 и	 одштампан	 рад	 у	 зборнику	 радова:	
„Инвеститори	 -инвестиције	 -	 место	 и	 значај	 у	 изради	 стратегије	 просторног	 и	
урбаног	 развоја	 Србије“,	 Тара,	 2007.	 Предавање	 са	 темом:	 „Агенција	 за	 урбану	
обнову	–	спона	између	инвеститора	и	инвестиција“	 (стр.	201-207).	Београд:	УУС.	
ISBN:	978-86-84275-14-3.	

§ Предавање	 у	 летњој	 школи	 урбанизма	 и	 одштампан	 рад	 у	 зборнику	 радова:	
„Планирање,	 инвестиције	 и	 реализација	 у	 транзицији	 ка	 европском	
законодавству“,	Врњачка	Бања,	2006.	Предавање	са	темом:	„ППП	–	Партнерство	
између	јавног	и	приватног	сектора“.		

§ Национална	стамбена	конференција	под	покровитељством	UN	Habitat-a	„Ка	новој	
националној	 стамбеној	 политици	 Републике	 Србије“,	 јул	 2006,	 Београд.	 Рад	 са	
називом:	 „Конкурентност	 становања	 у	 глобалној	 и	 регионалној	 мрежи	
становања:	од	урбанитета	до	идентитета“.	Коаутор	текста	са	А.	Ступар.	

§ Предавање	 у	 летњој	 школи	 урбанизма	 и	 одштампан	 рад	 у	 зборнику	 радова:	
„Инвестиције	на	западном	Балкану“,	Велика	Плана	–	Покајница,	2005.	Предавање	
са	темом:	„Банке	локација“.	

§ Научно-стручни	 скуп:	 „Планирање	 и	 менаџмент	 градова	 и	 региона“,	 2005,	
Крушевац.	Рад	са	називом:	„Урбани	менаџмент	градова	у	функцији	конкурентног	
развоја	на	глобалном	нивоу“.	Аутор	текста.	

§ Научни	 скуп:	 „100	 година	 туризма	 на	 Тари,	 Туристичка	 валоризација	 планине	
Таре	 –	 стратешка	 опредељења	 развоја,	 уређења	 и	 заштите	 Таре	 у	 туристичкој	
понуди“,	 2005.	 Тара.	 Рад	 под	 називом:	 „Заштита	 градитељског	 наслеђа	 у	 циљу	
очувања	 идентитета,	 а	 у	 функцији	 економског	 развоја“.	 Аутор	 текста.	 (стр.	 291-
296).	ISBN	86-80029-36-X;	UDK	502.75.	

§ Научно-стручни	 скуп:	 „Планирање	 и	 уређење	 села	 и	 руралних	 подручја“,	 2004.	
Бања	Врујци.	Рад	са	темом:	„Интернет	инструменти	као	подршка	развоју	сеоских	
насеља“.	Коаутор	текста	са	Д.	Миловановић.	
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§ Научно-стручни	 скуп:	 „Планирање	 и	 уређење	 села	 и	 руралних	 подручја“,	 2004.	
Бања	Врујци.	Рад	са	темом:	„Каравански	модел	активирања	туристичког	подручја	
на	Тари“.	Коаутор	текста	са	М.	Ралевићем	и	И.	Ђурђићем.	

§ Научни	 скуп	 са	 међународним	 учешћем:	 „Планирање	 и	 реализација	
инфраструктуре“,	 2004.	 Крагујевац.	 Рад	 са	 темом:	 „Могуће	 трансформације	
развоја	 урбане	 матрице	 Пожаревца	 у	 циљу	 инфраструктурног	 опремања“.	
Коаутор	текста	са	Т.	Клишманић	и	М.	Ралевићем.	

§ Научни	скуп	са	међународним	учешћем:	„Одрживи	просторни,	урбани	и	рурални	
развој	Србије“,	2004.	Београд.	Рад	са	темом:	„Глобализација	и	регионализација	у	
функцији	одрживог	развоја	Србије“.	Коаутор	текста	са	А.	Ступар.	

§ Научно-стручни	скуп:	„Село	у	новим	развојним	условима	–	транзиција“,	2003.	Бач.	
Рад	 са	 темом:	 „Неке	 смернице	 и	 визије	 развоја	 сеоских	 насеља	 развијених	
земаља	и	могућности	њихове	апликације	у	нашим	условима“.	Аутор	текста.	

§ Стручни	скуп:	„У	сусрет	новим	прописима“,	2002.	Златибор.	Рад	са		темом:	„Банке	
локација-	 као	 инструмент	 урбаног	 менаџмента	 и	 ефикасног	 развоја	 града“.	
Коаутор	са	Д.	Миловановић.	

§ Научно-стручни	 скуп:	 „Регионализација	 Србије-пут	 у	 европске	 интеграционе	
процесе“,	 2002.	 Крагујевац.	 Рад	 са	 темом:	 	 „Елементи	 	 формирања	 	 и	
препознавања	региона	Банатских	градова“.	Аутор	текста.	

§ Научно-стручни	скуп:	„Село	у	новим	развојним	условима“,	2002.	Краљево.	Рад	са	
темом:	 „Развој	 руралних	 подручја	 у	 условима	 глобалне	 економије“.	 Коаутор	
текста	са	А.	Ступар.	

§ Научно-стручна	 конференција	 са	 међународним	 учешћем:	 „Стратегије	 развоја	
градова	и	 саобраћај“,	 2001.	 Теслић,	 БиХ.	 Рад	 са	 темом:	 „Компаративна	 анализа	
трансформације	 уличних	 матрица	 градова	 Зрењанина,	 Панчева	 и	 Кикинде“".	
Аутор		текста.	

§ Научно-стручни	скуп:	„Урбани	менаџмент,	урбани	маркетинг	и	предузетништво	у	
функцији	 (квалитативног)	 развоја	 урбаних	 агломерација“,	 2001.	 Врњачка	 Бања.	
Рад	са	темом:	„Могући	правци	развоја		менаџмента	и	маркетинга	у	управљању	и	
развоју		градова“.	Коаутор	са	В.	Томић.	

§ Научно-стручни	 скуп:	 „Локална	 самоуправа	 у	 планирању	 и	 уређењу	 простора	 и	
насеља“,	 2001.	 Златибор.	 Рад	 са	 темом:	 „Неки	 модели	 партиципације	 у	
планирању“.	Коаутор	са	Р.	Чолић.	

§ Научно-стручни	 скуп:	 „Село	 у	 променама“,	 2001.	 Предајане.	 Рад	 под	 називом:	
„Могуће	трансформације	развоја	сеоских	насеља“.	Коаутор	са	Р.	Чолић.	

§ Научно-стручни	 скуп:	 „Принципи	 и	 пракса	 одрживости	 у	 развоју	 насеља	 у	
Србији“,	 2000.	 Косјерић.	 Рад	 са	 темом:	 „Активно	 учествовање	 грађана	 у	
урбанистичкој	делатности“.	Коаутор	са	Р.	Чолић.	

§ Научо-стручни	скуп	са	међународним	учешћем:	„Подунавље	у	Србији	-	културне	
вредности	 као	 основ	 просторне	 ионтеграције	 подунавских	 	 земаља“,	 2000.	
Кладово.	Рад	са	 темом:	„Неке	карактеристике	урбане	 	матрице	Панчева“.	Аутор	
текста.	

§ Научно-стручни	 скуп:	 „Унапређење	 становања“,	 1998.	 Београд.	 Рад	 са	 темом:	
„Прилог	 дефинисању	 стратегије	 обнове	 градова	 базиран	 на	 истраживању	
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континуитета	 урбаног	 идентитета	 на	 примеру	 града	 Пећи“.	 Аутор	 текста	 са	 Д.	
Миловановић.	

§ Научно-стручни	 скуп	 са	 међународним	 учешћем:	 „Реформа	 урбаних	 политика	
земаља	 у	 транзицији“,	 1997.	 Београд.	 Рад	 са	 темом:	 „Економска	 ефикасност	
интервенције	 у	 градском	 језгру	 као	 основ	 за	 избор	 модела	 финансирања“.	
Коаутор	са	Д.	Базик	и	Р.	Плавшић.	

§ Научно-стручни	 скуп:	 „Рационално	 газдовање	 енергијом	 у	широкој	 потрошњи“,	
1997.	 Београд.	 Рад	 са	 темом:	 „Енергетско-еколошки	 аспект	 регулације	 физичке	
структуре	насеља“.	Коаутор	са	В.	Милићем.	

§ Научно-стручни	 скуп:	 „Обнова	 идентитета	 градова	 Србије“,	 1997.	 Ниш.	 Рад	 са	
темом:	„Трансформација	урбаног	идентитета	Зрењанина“.	Аутор	текста.	

§ Научно-стручни	 скуп:	 „Подунавље	 у	 Србији	 -	 уређење	 заштита	 и	 развој“,	 1996.	
Нови	 Сад.	 Рад	 са	 темом: „Неки могући аспекти  реконструкције и заштите 
простора“. Коаутор са Е. Ваништа Лазаревић. 

А.1.3.7.9.	Чланство	у	организационом	одбору	и	научном	одбору	на	међународним	
конференцијама	

Обављено	након	избора	у	звање	ванредног	професора:	
§ Члан	 научног	 одбора	 на	 међународној	 научној	 конференцији:	 “BAB	 –	 Balkan	

Patterns	 in	 Urbanism	 and	 Architecure:	 Challenges“,	 у	 организацији	 BAB	 (Balkan	
Architecture	 Biennale)	 и	 Архитектонског	 факултета,	 Универзитета	 у	 Београду,	
Београд,	19-21.	децембар	2017.	

§ Члан	 научног	 одбора	 на	 међународној	 научној	 конференцији:	 „IFAU2017	 -	 1st	
International	 Forum	 on	 Architecture	 and	 Urbanism	 -	 Cities	 in	 Transition“,	 у	
организацији	 Факултета	 за	 Архитектуру	 и	 Урбанизам	 Политехнике	 у	 Тирани	
(Polytechnic	University	of	Tirana),	Тирана,	14-16.	децембар	2017.	

§ Члан	научног	одбора	на	међународној	научној	 конференцији:	 „DOCONF	 -	 Facing	
Post-War	 Urban	 Heritage	 in	 Central	 and	 Eastern	 Europe“,	 у	 организацији	
Департмана	 за	 урбанистичко	 планирање	 и	 дизајн,	 Архитектонски	 факултет,	
Budapest	University	of	Technology	and	Economics	(BME),	Будимпешта,	Мађарска,	6-
7.	октобар	2017.	

§ Члан	организационог	и	научног	одбора	на	националној	научној	конференцији	са	
међународним	учешћем	 „Урбана	безбедност	и	 урбани	реазвој“,	 у	 организацији	
Факултета	 за	 безбедност	 и	 Архитектонског	 факултета	 Универзитета	 у	 Београду.	
Београд,	21.	jун	2017.	

§ Члан	организационог	 и	 научног	 одбора	на	међународној	 научној	 конференцији	
„4th	 International	 Academic	 Conference	 “Places	 and	 Technologies	 2017“,	 у	
организацији	Архитектонског	факултета	у	Сарајеву	и	Архитектонског	факултета	у	
Београду.	Сарајево,	8-9.	jун	2017.	Сарајево.	

§ Члан	 научног	 одбора	 на	 научној	 конференцији	 са	 међународним	 учешћем:	
„Планска	 и	 нормативна	 заштита	 простора	 и	 животне	 средине“,	 у	 организацији	
Асоцијације	просторних	планера	Србије,	 Универзитета	 у	Београду	 -	 Географског	
факултета	 и	 Завода	 за	 урбанизам	 града	 Суботице.	 Палић,	 Суботица,	 11-12.	 мај	
2017.	
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§ Члан	организационог	 и	 научног	 одбора	на	међународној	 научној	 конференцији	
„3rd	 International	 Academic	 Conference	 “Places	 and	 Technologies	 2016	 –	 Cognitive	
cities",	 у	 организацији	 Архитектонског	 факултета	 у	 Београду	 и	 УрбанЛаб-а,		
Београд,	14-15.	април	2016.	

§ Члан	 научног	 одбора	 на	 међународној	 научној	 конференцији:	 „ICUP	 2016	 –	
International	 Conference	 on	 Urban	 Planning“,	 у	 организацији	 Архитектонско-
грађевинског	 факултета	 у	 Нишу	 и	 Кластера	 за	 урбано	 планирање.	 Ниш,	 18-19.	
октобар	2016.	

§ Члан	 научног	 одбора	 на	 међународној	 научној	 конференцији	 „Human	 Security	
2016“,	 у	 организацији	 Факултета	 за	 безбедност,	 Универзитета	 у	 Београду.	
Београд,	4-5.	новембар,	2016.	

§ Члан	научног	одбора	на	међународној	научној	конференцији	“SBE16-Thessaloniki.	
Sustainable	Synergies	from	Buildings	to	the	Urban	Scale“,	у	организацији	Aristoteles	
University,	Research	Development	Center.	Солун,	Грчка,	17-19	октобар	2016.	

§ Члан	 научног	 одбора	 на	 међународној	 научној	 конференцији	 „6th	 Sustainable	
Development	 Symposium	 2016“,	 у	 организацији	 Архитектонског	 факултета	
Универзитета	у	Гранади.	Гранада,	Шпанија,	1-3	јун	2016.	

§ Члан	 научног	 одбора	 на	међународној	 научној	 конференцији	 „2nd	 International	
Academic	Conference	“Places	and	Technologies	2015	-	Keeping	up	with	technologies	
to	make	 healthy	 places“,	 у	 организацији	 Архитектонског	факултета	 у	Љубљани	 и	
Архитектонског	факултета	у	Београду.	Нова	Горица,	Словенија,		18-19.	јун	2015.	

§ Члан	 научног	 одбора	 на	 	 научној	 конференцији	 са	 међународним	 учешћем	
„Планска	 и	 нормативна	 заштита	 простора	 и	 животне	 средине“,	 у	 организацији	
Асоцијације	просторних	планера	Србије,	 Универзитета	 у	Београду	 -	 Географског	
факултета	и	Завода	за	урбанизам	града	Суботице.	Палић,	Суботица,	16-18.	април	
2015.		

§ Члан	научног	одбора	на	међународној	научној	конференцији:	„CITTA	2015	CITTA	
8th	Annual	Conference	on	Planning	Research“,	у	организацији	FEUP	Универзитета	у	
Порту,	 FCTC	 Универзитета	 у	 Коимбри	 и	 AESOP-а	 Thematic	 Group	 Public	 Spaces	&	
Urban	Cultures,	Порто,	Порртугалија,	24-25.	септембар	2015.	

§ Члан	научног	одбора	на	међународној	научној	конференцији	„SFERA	2015:	Design	
and	Technologies	of	Architectural	Openings“,	у	организацији	 	Agency	 for	marketing	
and	publishing	SFERA,	Moстар,	и	Aрхитектонско-грађевинско-геoдетског	факултета	
у	Бањалуци,	Мостар,	12-13.	новембар	2015.	

§ Члан	научног	одбора	на	међународној	научној	конференцији	“Inclusive/Exclusive	
Cities”,	 у	 организацији	 Архитектонског	 факултета	 Универзитета	 у	 Скопљу	 и	
Synergy	пројекта,	Скопље,	18-19.	новембар	2015.	

§ Члан	научног	 и	 организационог	 одбора	на	међународној	 научној	 конференцији	
„BAB	2015	-	Balkan	Architectural	Biennale“.	Београд,		8-10.	децембар	2015.	

§ Члан	научног	 и	 организационог	 одбора	на	међународној	 научној	 конференцији	
„1st	 International	 Academic	 Conference:	 Places	 and	 Technologies	 2014",	 у	
организацији	 Архитектонског	 факултета	 у	 Београду,	 Филозофског	 факултета	 и	
UrbanLab-a,	Београд,	3-4.	април	2014.	
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§ Члан	научног	 и	 организационог	 одбора	на	међународној	 научној	 конференцији	
„Human	 Security:	 Twenty	 years	 of	 Human	 Security“,	 у	 организацији	 Факултета	 за	
безбедност	Универзитета	у	Београду.	Београд,	7-8.	новембар	2014.	

§ Члан	научног	 и	 организационог	 одбора	на	међународној	 научној	 конференцији	
„BrownInfo	 2014“,	 у	 организацији	 Архитектонско-грађевинског	 факултета	 у	
Бањалуци.	Бањалука,	6-8.	новембар	2014.	

А.1.3.7.10.	 Руковођење	 заседањима	 (сесијама)	 на	 међународним	 научним	
скуповима	

Обављено	након	избора	у	звање	ванредног	професора:	
§ Руководилац сесије „Sustainable communities and participation“ на 
међународној научној	 конференцији	 „4th	 International	 Academic	 Conference:	
Places	 and	 Technologies	 2017“,	 у	 организацији	 Архитектонског	 факултета	 у	
Сарајеву	и	Архитектонског	факултета	у	Београду.	Сарајево	8-9.	jун	2017.	

§ Руководилац	 сесије	 уводних	 предавања	 као	 и	 пленарног	 дела	 на	 националној	
научној	конференцији	са	међународним	учешћем	„Урбана	безбедност	и	урбани	
реазвој“,	 у	 организацији	 Факултета	 за	 безбедност	 и	 Архитектонског	 факултета	
Универзитета	у	Београду.	Београд,	21.	jун	2017.	

§ Руководилац	 сесије	 „DANUrB	Heritage“	 на	међународној	 научној	 	 конференцији	
„DOCONF	 -	 Facing	 Post-War	 Urban	 Heritage	 in	 Central	 and	 Eastern	 Europe“,	 у	
организацији	 Департмана	 за	 урбанистичко	 планирање	 и	 дизајн,	 Архитектонски	
факултет,	Budapest	University	of	Technology	and	Economics	(BME).	Будимпешта,	6-
7.	октобар	2017.	

§ Руководилац	 сесије	 „Society	 and	 Cultural	 Issues“	 на	 међународној	 научној	
конференцији	 „6th	 Sustainable	 Development	 Symposium	 2016“,	 у	 организацији	
Архитектонског	 факултета	 Универзитета	 у	 Гранади.	 Гранада,	 Шпанија,	 1-3	 јун	
2016.	

§ Руководилац	 сесије	 „Smart	 Quality	 of	 Life“	 на	 међународној	 научној		
конференцији	 “REAL	CORP	2016	–	Smart	me	up!:	How	 to	become	and	how	 to	 stay	
smart	 city,	 and	 does	 this	 improve	 the	 quality	 of	 life?”,	 у	 организацији:	 CORP	 -	
Competence	 Center	 of	 Urban	 and	 Regional	 Planning	 и	 CEIT	 –	 Central	 European	
Institute	of	Technology.	Хамбург,	22-24.	јун	2016.	

§ Руководилац	 сесије	 „Sustainable	 policies	&	 regulations“	 на	међународној	 научној		
конференцији	 “SBE16	 -	 Thessaloniki.	 Sustainable	 Synergies	 from	 Buildings	 to	 the	
Urban	 Scale“,	 у	 организацији	 Aristotle`s	 University,	 Research	 Development	 Center.	
Солун,	17-19	октобар	2016.	

§ Руководилац	 сесије	 3	 на	 међународној	 научној	 	 конференцији	 „ICUP	 -	
International	 Conference	 of	 Urban	 Planning“,	 у	 организацији	 Грађевинско-
архитектонског	факултета	у	Нишу.	Ниш,	18-19.	новембар	2016.		

§ Руководилац	 сесије	 „Physical	 Dimension/	 Real	 and	 Virtual	 Boundaries“	 на	
међународној	научној		конференцији		„CITTA	2015	CITTA	8th	Annual	Conference	on	
Planning	Research“,	у	организацији	FEUP	Универзитета	у	Порту,	FCTC	Универзитета	
у	Коимбри	и	AESOP-а	Thematic	Group	Public	Spaces	&	Urban	Cultures.	Порто,	24-25.	
септембар	2015.	
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§ Руководилац	сесије	на	међународном	научном	скупу	„1st	 International	Academic	
Conference	 Places	 and	 Technologies	 2014“,	 у	 организацији	 Архитектонског	
факултета	у	Београду,	Филозофског	факултета	и	UrbanLab-a.	Београд,	3-4.	aприл	
2014.	

§ Руководилац	 сесије	 под	 називом	 „Energy	 and	 Environment“	 на	 међународној	
конференцији	 "4th	 International	 Conference	 Advanced	 Construction“,	 у	
организацији	Kaunas	University	of	Technology,	у	Каунас,	9-10.	октобар	2014.	

§ Руководилац	 сесије	 под	 називом	 „Typology	 of	 brownfields“,	 на	 међународној	
научној	 	 конференцији	 „BrownInfo	 2014“,	 у	 организацији	 Архитектонско-
грађевинског	факултета	у	Бањалуци.	Бањалука,		6-8.	новембар	2014.	

§ Руководилац	 сесије	 на	 међународном	 научном	 скупу	 “RESPAG	 2013	 –	 2nd	
International	 Scientific	 Conference	 on	 Regional	 Development,	 Spatial	 Planning	 and	
Strategic	Governance”,	у	организацији	IAUS	–	Институт	за	архитектуру	и	урбанизам	
Србије.	Београд,	22.-25.	мај	2013.	

Обављено	пре	избора	у	звање	ванредног	професора:	
§ Руководилац	 сесије	 на	 међународном	 научно-стручном	 скупу	 "Урбани	

менаџмент,	 урбани	 маркетинг	 и	 предузетништво	 у	 функцији	 (квалитативног)	
развоја	урбаних	агломерација“.	Врњачка	Бања,	2001.	

А.1.3.7.11.	Награде	на	међународним	научним	скуповима:	

Обављено	пре	избора	у	звање	ванредног	професора:	
§ Награда	 за	 најбољи	 рад	 на	 светском	 конгресу	 „Sustainable	 Building	 04“,	 Tокио,	

2005.	Рад	са	називом:	„Sustainability	–	Necessity,	Myth	or	Political	Manipulation	of	
the	Globalize	world“.	Коаутор	са	А.	Ступар.	

§ Награда	за	најбољи	рад	на	регионалној	коференцији:	„Sustainable	Building	SB04“,	
Варшава,	 2004.	 године.	 Рад	 под	 називом:	 „Procedures,	 Methods	 and	 Models	 of	
Individualization	of	Multistory	and	Apartment	Houses	Urban	Structure,	Case	 study	–	
Serbia	and	Montenegro“.	Коаутор	са	М.	Ралевићем.	

А.1.3.8.	 Цитираност	

Др	Александра	Ђукић	има	20	хетероцитата:	

§ Toward	 a	 Methodological	 Framework	 for	 Brownfield	 Database	 Development.	
Introduction	by	the	editors	(М18):	
Цитирано	у	једном	научном	раду:	
- Industrial	Heritage	in	Albania	and	the	Opportunities	for	Regeneration	and	Adaptive	Re-Use.	
Florian	Nepravishta.	

§ Principles	of	climate	sensitive	urban	design	analysis	in	identification	of	suitable	urban	
design	proposals.	Case	study:	Central	zone	of	Leskovac	competition	(М21а).	
Цитирано	у	6	научних	радова:	
- Thermal	Comfort	of	Pedestrian	Spaces	and	the	Influence	of	Pavement	Materials	on	Warming	
Up	During	Summer.	Jelena	Djekic,	Aleksandra	Djukic,	Milena	Vukmirovic,	Petar	Djekic,	Milena	
Dinic	Brankovic.	
- A	 bioclimatic	 outdoor	 design	 tool	 in	 urban	 open	 space	 design.	Marianna	 Tsitoura,	Marina	
Michailidou,	Theocharis	Tsoutsos	



 39/76	

- A	review	on	the	CFD	analysis	of	urban	microclimate.	Y.	Toparlar,	B.	Blocken,	B.	Maiheu,	G.J.F.	
van	Heijst	
- The	 Ecological	 City:	 Considering	 Outdoor	 Thermal	 Environment.	 Qiang	 Huang,	Xiangzhao	
Meng,	Xiaohu	Yang,	Liwen	Jin,	Wenju	Hu.	
- Climate-oriented	 assessment	 of	 main	 street	 design	 and	 development	 in	 Budapest.	 Mária	
Csete,	Attila	Buzási.	
- Blue	green	component	and	integrated	urban	design.	Srdjan	Stankovic.	

§ Creative	cultural	tourism	as	a	tool	in	regional	development	(М23):	
Цитирано	у	једном	научном	раду:	 	
- Development	of	 tourism	 infrastructure	 in	 the	 regions	of	Central	and	Eastern	Europe.	Peter	
Čuka,	Sławomir	Dorocki,	Tomasz	Rachwał.	

§ Creative	cultural	tourism	as	a	function	of	competitiveness	of	cities	(М23):	
Цитирано	у	једном	научном	раду:	
- A	 Comprehensive	 Evaluation	 of	 Culture	 Force	 Based	 on	 Entropy	 Method:	 Cross-Sectional	
Data	in	Hunan	Province.	Difei	Ouyang,	Bo	Xu,	Yingqiu	Li,	Hui	Huang.	

§ Redesigning	 the	 network	 of	 pedestrian	 Spaces	 in	 the	 function	 of	 reduction	 of	 CO2	
Emission.	Case	study:	Pančevo	and	Vršac	(M24):	
Цитирано	у	3	научна	рада:	
- Urban	 Patterns,	 mobility	 and	 environmental	 quality:	 An	 empirical	 study	 for	 the	 city	 of	
Thessaloniki.	Eleni	Verani,	Pozoukidou	Georgia,	Sdoukopoulos	Alexandros.	
- An	urban	strategy	in	time	of	crisis:	Mobility	management	and	low-cost	public	space	design.	
Apostolos	Papagiannakis,	Athina	Vitopoulou.	
- The	 effect	 of	 urban	 density,	 green	 spaces	 and	 mobility	 patterns	 in	 cities’	 environmental	
quality:	 An	 empirical	 study	 of	 the	metropolitan	 area	 of	 Thessaloniki.	 Eleni	 Verani,	 Georgia	
Pozoukidou,	Alexandros	Sdoukopoulos.	

§ Towards	Socially	sustainable	Healthcare	Facilities	–	the	Role	of	Evidence-based	Design	in	
Regeneration	of	Existing	Hospitals	in	Serbia	(Elsevier	Proceedings).	
Цитирано	у	једном	научном	раду:	 	
- A	 framework	 for	 measuring	 sustainability	 in	 healthcare	 system.	 Omar	 Awad	 AlJaberi,	
Matloub	Hussain,	Paul	R.	Drake.	

§ Walking	as	a	Climate	Friendly	Transportation	Mode	in	Urban	Environment	Case	Study:	
Belgrade	(М33):	
Цитирано	у	3	научна	рада:	
- Principles	of	climate	sensitive	urban	design	analysis	in	identification	of	suitable	urban	design	
proposals.	 Case	 study:	 Central	 zone	 of	 Leskovac	 competition.	 Aleksandra	 Djukic,	Milena	
Vukmirovic,	Srdjan	Stankovic.	
- Redesigning	the	network	of	pedestrian	Spaces	in	the	function	of	reduction	of	CO2	Emission.	
Case	study:	Pančevo	and	Vršac.	Aleksandra	Djukic,	Milena	Vukmirovic.	
- Serbian	Road	Transport	and	Pollutant	Emissions:	An	Indicator	Based	Review	and	Comparative	
Analysis.	Ivana	Kecman,	Katarina	Antić,	Marija	Babić,	Vesna	Pavelkić.	

§ Patchwork	or	matrix:	Testing	the	capacity	of	the	contemporary	city	(М33):	
Цитирано	у	3	научна	рада:	
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- Knowledge-based	 innovation	 and	 the	 city:	 The	 case	 of	 Belgrade.	 Jelena	 Ivanovic-Vojvodic,	
Aleksandra	Stupar	
- Redesigning	the	network	of	pedestrian	Spaces	in	the	function	of	reduction	of	CO2	Emission.	
Case	study:	Pančevo	and	Vršac.	Aleksandra	Djukic,	Milena	Vukmirovic.	
- Influence	of	planning	and	civil	 initiative,	as	a	 form	of	public	 intervention,	on	gentrification.	
Ivana	Lukić.	

§ BrownInfo.	 Приручник	 за	 успостављање	 интерактивне	 базе	 података	 braunfild	
локација	(М42):	
Цитирано	у	једном	научном	раду:	
- Browninfo	Methodology	and	Software	for	Development	of	Interactive	Brownfield	Databases.	
Tijana	Vujičić,	Dijana	Simonović,	Aleksandra	Đukić,	Maksim	Šestić.	

А.1.3.9.	 Учешће	у	научно-истраживачким	пројектима	

Др	Александра	Ђукић	је	активно	је	учествовала	као	истраживач	у	следећим	научно-
истраживачком	пројектима:	

А.1.3.9.1.	Учешће	у	међународним	научно-истраживачким	пројектима	

Учешће	након	избора	у	звање	ванредног	професора:	
§ Међународни	 пројекат	 INTERREG:	 INTERREG	 Danube	 пројекат	 "DANube	 Urban	

Brend	-	a	regonal	network	building	through	tourism	and	education	to	strengthen	the	
„Danube“	 cultural	 identity	 and	 solidarity	 –	 DANUrB“	 (срп.	 „Брендирање	 урбаног	
Дунава	–	изградња	регионалне	мреже	кроз	 туризам	и	образовање	ради	 јачања	
'подунавског'	 културног	 идентитета	 и	 солидарности“).	 39	 партнера	 из	 9	 земаља	
Европе.	 Руководилац	 тима	 (Project	 Manager)	 испред	 Архитектонског	 факултета	
Универзитета	у	Београду.	

§ Међународни	пројекат	COST:		„COST	Action	TU1306	Fostering	knowledge	about	the	
relationship	between	Information	and	Communication	Technologies	and	Public	Spaces	
supported	by	strategies	to	improve	their	use	and	attractiveness	(CYBERPARKS)”.	Члан	
менаџмент	комитета	и	члан	радне	групе	2,	2013-2017.	

§ Научно-истраживачки	пројекат	са	међународним	учешћем	„Методолошки	оквир	
за	креирање	информационе	платформе	запуштених	и		неискоришћених	простора	
–	 brownfield“,	 у	 оквиру	 програма	Министарства	 науке	 и	 технологије	 Републике	
Српске.	Руководилац	пројекта.	2013-2014.	

§ Међународни	 пројекат	 COST:	 „COST	 Action	 TU1104	 Smart	 Energy	 Regions”.	 Члан	
менаџмент	комитета	и	члан	радне	групе	1,	3	и	4,	2013-2016.	

§ Међународни	пројекат	COST:	„COST	Action	TU1203	Crime	prevention	through	urban	
planning	 and	 urban	 design”.	 Члан	 менаџмент	 комитета	 и	 члан	 радне	 групе	 1,	 3,	
2013-2016.	

Учешће	пре	избора	у	звање	ванредног	професора:	
§ Међународни	 пројекат	 COST:	 „COST	 Action	 TU1104	 Smart	 Energy	 Regions”.	 Члан	

менаџмент	комитета	и	члан	радне	групе	1,	3	и	4,	2012-2013.	
§ Међународни	пројекат	COST:	„COST	Action	TU1203	Crime	prevention	through	urban	

planning	 and	 urban	 design”.	 Члан	 менаџмент	 комитета	 и	 члан	 радне	 групе	 1,	 3,	
2012-2013.	
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§ Међународни	 пројекат	 COST:	 „COST	 Action	 TU0803	 Cities	 Regrowing	 Smaller	 –	
Fostering	 Knowledge	 on	 Regeneration	 Strategies	 in	 Shrinking	 Cities	 across	 Europe“.	
Члан	менаџмент	комитета	и	члан	радне	групе	1	и	3,	2009-2013.	

§ Међународни	 пројекат	 COST:	 „COST	 Action	 TU0701	 Improving	 the	 Quality	 of	
Suburban	 Building	 Stocks“.	 Члан	 менаџмент	 комитета	 и	 члан	 радне	 групе	 2	 и	 3.	
2008-2012.	

§ Међународни	научно-истраживачки	пројекат:	„TEMPUS	SCM	CO35	B06	Reformae	2	
“Recognition	of	Architectural	Degrees	in	CARDS	Countries	based	on	Competences	and	
Learning	Outcomes”.	2007-2008.	

§ Међународни	 пројекат	 COST:	 „COST	 Action	 C23	 Low	 Carbon	 Urban	 Built	
Environments”.	Члан	менаџмент	комитета	и	радне	групе	2	и	3.	2006-2009.		

§ Међународни	научно-истраживачки	пројекат:	„TEMPUS	SCM	CO19	A04	Re-forming	
Architectural	 education	 in	 the	 CARDS	 Countries“.	 Kooрдинатор	 пројекта	 за	
Архитектонски	факултет	у	Београду.	2005-2006.	

А.1.3.9.2.	Учешће	у	националним	научно-истраживачким	пројектима	

Учешће	након	избора	у	звање	ванредног	професора:	
§ Научно-истраживачки	 пројекат	 –	 технолошки	 ТП	 36035	 „Просторни,	 еколошки,	

енергетски	 и	 друштвени	 аспекти	 развоја	 насеља	 и	 климатске	 промене	 –	
међусобни	 утицају“,	 подпројекат	 1:	 “Промена	 климе	 као	 чинилац	 просторног	
развоја	 насеља,	 природног	 предела	 и	 пејзажа”.	 2013–	 2018.	 Пројекат	 у	 оквиру	
технолошког	 програма	 Министарства	 за	 науку	 и	 технолошки	 развој	 Републике	
Србије.	Аутор	у	оквиру	пројекта.	

Учешће	пре	избора	у	звање	ванредног	професора:	
§ Научно-истраживачки	 пројекат	 –	 технолошки	 ТП	 36035	 „Просторни,	 еколошки,	

енергетски	 и	 друштвени	 аспекти	 развоја	 насеља	 и	 климатске	 промене	 –	
међусобни	 утицају“,	 подпројекат	 1:	 “Промена	 климе	 као	 чинилац	 просторног	
развоја	 насеља,	 природног	 предела	 и	 пејзажа”.	 2011–	 2013.	 Пројекат	 у	 оквиру	
технолошког	 програма	 Министарства	 за	 науку	 и	 технолошки	 развој	 Републике	
Србије.	Аутор	у	оквиру	пројекта.	

§ Научно-истраживачки	 пројекат	 	 „Развој	 и	 демонстрација	 хибридног	 пасивног	 и	
активног	система	коришћења	сунчеве	енергије	за	грејање,	природну	венилацију,	
хлађење,	вештачко	осветљење	и	друге	потребе	електричне	енергије“.	Пројекат	у	
оквиру	Националног	програма	енергетске	ефикасности.	Аутор	у	оквиру	пројекта.	
2006	-2009.	

§ Научно-истраживачки	 пројекат	 „Менаџмент	 урбане	 обнове	 градова	 и	
регенерација	 региона	 Србије“.	 Пројекат	 у	 оквиру	 технолошког	 програма	
Министарства	 за	 науку,	 технологију	 и	 развој	 Републике	 Србије).	 Аутор	
подпројекта.	2005-2008.	

§ Научно-истраживачки	пројекат	„Редефиниција	и	унапређење	методско-моделске	
основе	 планирања,	 пројектовања	 и	 грађења	 на	 принципима	 одрживог	 развоја	
градова,	 насеља	 и	 региона	 Србије“.	 Пројекат	 у	 оквиру	 основног	 програма	
Министарства	 за	 науку,	 технологију	 и	 развој	 Републике	 Србије.	 Аутор	 у	 оквиру	
пројекта.	2002-2005.	
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§ Научно-истраживачки	 пројекат	 „Истраживање	 физичког	 простора	 града	 за	
потребе	унапређивања	рада	у	планирању,	пројектовању	и	изградњи,	на	примеру	
Косанчићевог	венца“.	Ауторски	прилог:	„Модел	провере	економске	исплативости	
пројеката	 за	 објекте	 у	 Карађорђевој	 улици	 бр.	 37-39	 у	 Београду	 (упоредна	
анализа	по	сценаријима)“.	Консултанти:	Р.	Плавшић	и	Д.	Базик.	

§ Научно-истраживачки	 пројекат	 „Регионализација	 простора	 Србије	 –	 стратешки	
пут	укључења	у	европске	интеграционе	процесе“.	Пројекат	у	оквиру	технолошког	
програма	Министарства	за	науку,	технологију	и	развој	Републике	Србије.	Аутор	у	
оквиру	пројекта.	2003-2004.	

§ Научно-истраживачки	 пројекат	 „Развој	 и	 унапређење	 становања	 у	 Србији“.	
Пројекат	у	оквиру	програма	Министарства	за	науку	и	технологију	Србије.	Аутор	у	
оквиру	пројекта.	1996-2000.	

§ Научно-истраживачки	 пројекат	 „Унапређење	 становања	 у	 контексту	 нових	
друштвено-економских	 и	 еколошко-технолошких	 промена“.	 У	 оквиру	
подпројекта	 „Развој	 нових	 технологија	 пројектовања,	 грађења	 и	 опремања	
породичних	објеката“.	Сарадник	у	оквиру	пројекта.	1994-1997.		

§ Научно-истраживачки	 пројекат	 „Унапређење	 урбанистичких	 склопова	
индустријализованих	 система	 породичних	 структура“.	 У	 оквиру	 подпројекта	
„Развој	 нових	 технологија	 пројектовања,	 грађења	 и	 опремања	 породичних	
објеката“,	Учесник	у	оквиру	пројекта.	1994-1997.	

§ Научно-истраживачки	 пројекат	 „Просторно	 моделски	 развој	 мрежа	 пијаца	
Београда“.	 У	 оквиру	 теме	 „Формализација	 мрежа	 пијаца	 Београда“,	 у	 оквиру	
програма	 Фонда	 за	 грађевинско	 земљиште	 и	 путеве	 и	 Завода	 за	 планирање	
града.	Сарадник	у	оквиру	пројекта.	1991-1993.	

§ Научно-истраживачки	 пројекат	 „Оптимална	 величина	 града“.	 У	 оквиру	 теме	
„Урбанистичко-функционални	 проблеми	 Београда“.	 У	 оквиру	 програма	
„Београдска	заједница	науке“.	Сарадник	у	оквиру	пројекта.	1986-1988.	

§ Научно-истраживачки	пројекат	„Унапређење	становања	и	стамбених	садржаја“.	У	
оквиру	теме	„Примена	рачунара	у	пројектовању	становања“,	у	оквиру	програма	
Републичке	заједнице	науке	Србије.	Сарадник	у	оквиру	пројекта.	1986-1990.	

А.1.3.9.3.	 Учешће	 у	 својству	 евалуатора	 међународних	 научно-истраживачких	
пројеката	

Учешће	након	избора	у	звање	ванредног	професора:	
§ Екстерни	евалуатор	за	међународне	COST	пројекте,	од	2015.	године.	
§ Екстерни	евалуатор		зa	XJTLU	Research	Development	Fund	у	Кини.	

А.1.3.10.		 Стручна	усавршавања	у	иностранству	

Током	 јануара	 и	 фебруара	 2001.	 године	 завршавила	 курс	 „URBAN	 ECONOMIC	
DEVELOPMENT“	 нa	 Galillee	 collegue	 у	 Изралу,	 као	 стипендиста	 Изралског	
Министарства	 спољних	 послова	 -	 Центра	 за	 интернационалну	 кооперацију	
(MASHAV).	Курс	је	обухватао	150	наставних	часова	из	проблематике	урбаног	развоја,	
менаџмента,	проблематике	руковођења	и	одлучивања,	као	и	управљања	градским	
земљиштем	и	инфраструктуром	и	20	часова	практичне	наставе	и	већи	број	стручних	
обилазака.  
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А.1.4.	 Испуњеност	услова	за	избор	у	звање	ванредног	професора		

Изборни	услови:	

А.1.4.1.		 Стручно-професионални	допринос	

А.1.4.1.1.	Учешће	у	наставним	активностима	који	не	носе	ЕСПБ	бодове	(перманентно	
образовање,	 курсеви	 у	 организацији	 професионалних	 удружења	 и	
институција	и	сл.)	

Учешће	након	избора	у	звање	ванредног	професора:	
§ Предавање	на	међународној	радионици:	„Training	School	"Integrated	Approach	to	

Retrofitting	Existing	Dwellings“,	у	организацоји	COST	Акције	TU1104	„Smart	Energy	
Regions“	 и	 Архитектонског	 факултета	 Универзитета	 у	 Београду,	 Београд,	 20-23.	
април	 2015.	 Предавање	 са	 темом:	 „Retrofitting	 of	 mega-blocks:	 Urban	 design	
towards	microclimate	outdoor	comfort“.	

§ Предавање	 на	 међународној	 радионици	 (workshop):	 „Smart	 Energy	 Regions“	 на	
University	 of	 Liege	 –	 Arlon	 Campus	 Environment,	 у	 организацији	 COST	 Action	 TU	
1104	и	Универзитета	у	Арлону,	Арлон,	Белгија,	1-2.	jул	2014.	Предавање	са	темом:	
„Retrofitting	od	residential	area	in	Karaburma:	cost	and	value	analysis“.	

§ Предавање	 на	 међународној	 радионици	 (workshop)	 „Belgrade	 Waterfronts“	 у	
организацији	 Архитектонског	 факултета	 у	 Београду,	 Београд,	 21-26.	 новембар	
2014,.	Предавање	са	темом:	„Megaprojects	for	Belgrade	Riverfronts“.	

§ Предавање	 на	 међународној	 радионици	 (workshop)	 под	 називом	 „Fachkurs:	
Methods	 and	 Tools	 for	Urban	Waterfront	 Development“,	 у	 организацији	ИАУС-а	 и	
под	 покровитељством	 DAAD-а,	 Београд,	 4-9.	 новембар	 2013.	 Предавање	 под	
називом:	 „Visions	 for	 Development	 of	 Belgrade`s	 waterfront:	 practitioners	 vs.	
students”.		

§ Одржано	јавно	предавање	по	позиву	на	Петом	јубиларном	фестивалу	„MИКСЕР“	
на	Савамали,	у	организацији	„Миксер	фестивала“,	под	називом	„Визије	за	урбани	
дизајн	Савског	амфитеатра“.	Среда	29.	мај	2013.	19.00-20.00,	Галерија	„Миксер“,	
Београд.		

Учешће	пре	избора	у	звање	ванредног	професора:	
§ Предавање	по	позиву	на	едукативном	тренингу	„Дизајн	и	одрживи	развој	ширег	

простора	 чукаричког	 рукавца	 са	 посебним	 освртом	 на	 управљање	 отпадом“,	 у	
организацији	 UECA	 (Urban	 Eco	 Architects)	 и	 Архитектонског	 факултета	 из	
Београда,	 Београд,	 22-23.	 септембар	 2012.	 Предавање	 под	 називом:	 „Одрживо	
управљање	отпадом	и	рециклажа“.	

§ Одржано	 јавно	предавање	на	 „Урбаној	 недељи“	 у	 организацији	Архитектонско-
грађевинског	 факултета	 Универзитета	 у	 Бањалуци	 и	 Културног	 центра	 „Бански	
двор“,	 поводом	 15.	 година	 Архитектонско-грађевинског	 факултета	 у	 Бањалуци,	
под	 називом	 „Креативни	 културни	 туризам	 у	 функцији	 покретања	 развоја	
градова“.		Петак	28.	октобар	2011.	године	17.00-19.00,	Бански	двор,	Бањалука.	

§ Одржано	 јавно	 предавање	 у	 организацији	 Шпанског	 културног	 центра	
„Сервантес“	и	Архитектонског	факултета	у	Београду,	са	темом:	„Историјски	град,	
активан	 град:	 нова	 архитектура	 и	 иновације	 у	 граду“.	 Предавање	 одржано	 са	
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професорима	са	Шпанских	факултета	из	Мадрида	и	Билбаоа:	Francisco	Pol,	Javier	
Mozas,	 Aurora	 Fernández	 Regi	 и	 Евом	 Ваништа	 Лазаревић.	 27	 мај	 2008.	
Архитектонски	факултет,	Београд.	

А.1.4.1.2.	Рад	у	комисијама	у	оквиру	Архитектонског	факултета	у	Београду	

Учешће	након	избора	у	звање	ванредног	професора:	
У	протеклом	периоду	био	члан	у	више	комисија	на	Архитектонском	факултету:		
§ Комисије	за	обезбеђење	и	унапређење	квалитета	(2013-2018),	
§ Радне	групе	за	акредитацију	специјалистичких	студија	(2013)	и	
§ Комисије	за	пријемни	испит	на	Мастер	студијама	архитектуре	(2014-).	
§ Веће	Докторских	студија	(2017-).	

Учешће	пре	избора	у	звање	ванредног	професора:	
У	протеклом	периоду	био	члан	у	више	комисија	на	Архитектонском	факултету:		
§ Комисије	за	нострификацију,	
§ Комисије	за	студентска	питања,	
§ Комисије	за	организовање	изложби	и	уметнички	рад,		
§ Комисије	за	пријемни	испит	-	тест	(2003-2006),	
§ Комисије	за	обезбеђење	и	унапређење	квалитета	(2012-2013)	и		
§ Радне	групе	за	акредитацију	специјалистичких	студија	(2007).	
§ Два	 пута	 биран	 за	 Секретара	 Катедре,	 односно	 Департмана	 за	 Урбанизам	 и	

секретара	 Специјалистичких	 студија	 „Урбана	 обнова	 градова	 у	 новом	
миленијуму“.	

§ Члан	Савета	Архитектонског	факултета	(2006-2009).	
§ Заменик	Шефа	Департмана	за	Урбанизам	(2009-2012).	

А.1.4.1.3.	Руковођење	или	учешће	у	ваннаставним	активностима	студената	

Ангажовање	након	избора	у	звање	ванредног	професора:	
§ Учешће	 на	 1.	 међународној	 радионици	 (workshop),	 у	 својству	 ментора	 групе	

студената	Мастер	програма	ИНТЕГРАЛНИ	УРБАНИЗАМ,	у	оквиру	DANurB	пројекта	
INTERREG	Danube	ЕУ	програма,	Кремс	на	Дунаву,	Аустрија,	6-10.	март	2017.	

§ Учешће	 на	 2.	 међународној	 радионици	 (workshop),	 у	 својству	 ментора	 групе	
студената	Мастер	програма	ИНТЕГРАЛНИ	УРБАНИЗАМ,	у	оквиру	DANurB	пројекта	
INTERREG	 Danube	 ЕУ	 програма,	 Будимпешта-Штурово-Острогон,	 Мађарска-
Аустрија,	28-30.	јун	2017.	

§ Учешће	 на	 3.	 међународној	 радионици	 (workshop),	 у	 својству	 ментора	 групе	
студената	Мастер	програма	ИНТЕГРАЛНИ	УРБАНИЗАМ,	у	оквиру	DANurB	пројекта	
INTERREG	Danube	ЕУ	програма,	Голубац,	Србија,	15-17.	децембар	2017.	

§ Организација	 међународне	 радионице:	 „Training	 School	 "Integrated	 Approach	 to	
Retrofitting	Existing	Dwellings“,	у	организацоји	COST	Акције	TU1104	„Smart	Energy	
Regions“	 и	 Архитектонског	 факултета	 Универзитета	 у	 Београду,	 Београд,	 20-23.	
април	 2015.	 Предавање	 са	 темом:	 „Retrofitting	 of	 mega-blocks:	 Urban	 design	
towards	microclimate	outdoor	comfort“.	

§ Учешће	 на	 међународној	 радионици	 (workshop),	 у	 својству	 ментора	 групе	
студената	Мастер	програма	и	организатора,	под	називом	„Урбана	регенерација	
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браунфилд	 простора	 у	 граду	 Бањалука	 –	 Руди	 Чајавец	 –	 истраживачка	 фаза“.	
Бањалука,	8-12.	април	2013.	

§ Учешће	 на	 међународној	 радионици	 (workshop),	 у	 својству	 ментора	 групе	
студената	 Мастер	 програма,	 под	 називом	 „Урбана	 регенерација	 браунфилд	
простора	у	граду	Бањалука	–	Руди	Чајавец	–	концепт	и	програм“,	Архитектонски	
факултет,	Шпитал,	Аустрија,	3-5.	јун	2013.	

§ Учешће	 на	 међународној	 радионици	 (workshop),	 у	 својству	 ментора	 групе	
студената	 Мастер	 програма,	 под	 називом	 „Урбана	 регенерација	 браунфилд	
простора	у	граду	Бањалука	–	Руди	Чајавец	–	презентација	и	дискусија	на	одбрани	
радова“,	 Технички	 универзитет	 у	 Бечу	 -	 Архитектонски	 факултет,	 Беч,	 Аустрија,	
септембар	2013.	

Ангажовање	пре	избора	у	звање	ванредног	професора:	
§ 2010.	 године	 са	 групом	 студента	 на	 завршном	 студију	 М9	 учествује	 на	

међународном	 студентском	 конкурсу	 у	 организацији	 европских	 школа	
архитектуре	 под	 називом	 „Schindler	 award	 2010“,	 за	 регенерацију	 комплекса	
олимпијских	игара	у	Берлину	из	1936.	године,	на	којем	су	два	студента	из	студија	
награђена.	

§ Саставни	 део	 пројекта	 су	 и	 студијске	 посете	 студената	 Београду	 и	 Грацу,	 као	 и	
заједничка	изложба	радова	по	завршетку	семестра.	

§ Током	 2004.	 године	 организовала	 студијску	 посету	 студената	Мастер	 студија	 са	
Southbank	 University	 из	 Лондона	 студентима	 на	 Мастер	 студијама	 „Урбано	
планирање,	 дизајн	 и	 менаџмент“	 и	 заједничку	 радионицу	 (workshop).	
Учествовала	 у	 настави	 (у	 студију	 „Урбани	 менаџмент“	 и	 настави	 ех	 катедра	 –	
изборни	 предмет	 „Морфолошки	 обрасци	 урбанистичких	 микроамбијената“)	 на	
овим	последипломским	студијама.	

А.1.4.1.4.		Изложбе	студентских	радова	рађених	на	студију	и	радионицама	

Ангажовање	након	избора	у	звање	ванредног	професора:	
§ Изложба	 „Најлепша	 разгледница	 Голупца“	 групе	 студената	 Мастер	 програма	

ИНТЕГРАЛНИ	 УРБАНИЗАМ,	 у	 оквиру	 DANurB	 пројекта	 INTERREG	 Danube	 ЕУ	
програма,	Голубац,	Србија,	15-17.	децембар	2017.	

Ангажовање	пре	избора	у	звање	ванредног	професора:	
§ Изложба	студената	Мастер	студија	1.	семестра	„УрбанЛаб“	(руководилац	студија	

А.	Ђукић,	асистент	М.	Вукмировић,	сарадник	Т.	Лазаревић),	Тема:	„Београд	2020	
европска	престоница	културе“.	19.	Март	2012.,	галерија	„Озон“,	Београд.	Пројекат	
реализован	 у	 оквиру	 сарадње	 Архитектонског	 факултета	 и	 организационог	
одбора	за	припрему	кандидатуре	града	Београда	ѕа	Европску	престоницу	културе	
2020.	године.	Рецензије:	Е.	Ваништа	Лазаревић	и	А.	Ступар.	

§ Међународна	изложба	студентских	радова	„Schindler	Award	2010“	–	10	најбољих	
студентских	 радова	 пристиглих	 на	 међународни	 конкурс	 (ментор	 награђеног	
студентског	 рад	 –	 Urban	 People`s	 Park,	 студената	 Ј.	 Милетић	 и	 С.	 Стојановића).	
Свечана	сала	Грађевинског	факултета	у	Београду,	23-30.	мај	2011.	

§ Међународна	 изложба	 Мастер	 студија	 1.	 семестра	 „УрбанЛаб“	 Београд-
Марибор.	 Teмa:	 Вишепородично	 урбано	 становање	 (руководилац	 студија	 из	
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Београда:	А.	Ђукић,	асистент	М.	Вукмировић,	руководилац	студија	из	Марибора	–	
М.	Ситар,	асистент	Н.	Шпрах	Хорват).	Архитектонски	факултет	у	Београду,	26-31.	
маја	2011.	(каталог	ISBN	978-86-7924-052-1,	рецензија:	Е.	Ваништа	Лазаревић	и	В.	
Лојаница).	

§ Међународна	 изложба	 студентских	 радова	 Београд-Марибор.	 Teмa:	
Вишепородично	урбано	становање	 (руководилац	студија	из	Београда:	А.	Ђукић,	
асистент	М.	Вукмировић,	руководилац	студија	из	Марибора	–	М.	Ситар,	асистент	
Н.	Шпрах	Хорват).	Грађевински	факултет	у	Марибору,	16–23.	јуна	2011.	

§ Изложба	 студентских	 радова	 рађених	 на	 Мастер	 студијама	 1.	 семестра	
„УрбанЛаб“	 (руководилац	 студија	 А.	 Ђукић,	 асистент	 М.	 Вукмировић).	 Тема:	
„Редизајн	 урбаних	 целина	 	 на	 Врачару“.	 7-14.	 април	 2009.,	 Општина	 Врачар,	
Београд.	 Пројекат	 реализован	 у	 оквиру	 сарадње	 архитектонског	 факултета	 и	
Општине	Врачар.	

§ Изложба	студената	Мастер	студија	1.	семестра	„УрбанЛаб“	(руководилац	студија	
А.	Ђукић,	асистент	М.	Вукмировић),	радионица	„Urban	Wallpaper“	и	студената	3.	
године	Основних	 студија	 са	 изборног	 предмета	 „Морфологија	 градских	 потеза“	
(руководилац	А.	Ђукић,	сарадник	З.	Матић).	Тема:	„Редизајн	фасадних	платана	на	
објектима	 у	 Општини	 Врачар	 и	 Обнова	 уличних	 потеза	 –	 Архитектура,	 музика,	
хармонија“.	Мај	 2009.	Општина	 Врачар,	 Београд.	Пројекат	 реализован	 у	 оквиру	
сарадње	 Архитектонског	 факултета	 и	 Општине	 Врачар,	 пројекат	 „Да	 лепше	
изгледа“.	

§ Изложба	студената	Мастер	студија	1.	семестра	„УрбанЛаб“	(руководилац	студија	
А.	 Ђукић,	 асистент	 М.	 Вукмировић).	 Тема:	 Реконструкција	 три	 локације	 на	
општини	 Палилула.	 7.	 Март	 2008.	 Дом	 културе	 „Браћа	 Стаменковић“,	 Београд.	
Пројекат	 реализован	 у	 оквиру	 сарадње	 архитектонског	 факултета	 и	 Општине	
Палилула.	

§ Међународна	 изложба	 студената	 Мастер	 студија	 1.	 семестра	 „УрбанЛаб“	
(руководилац	 студија	 А.	 Ђукић,	 асистент	 М.	 Вукмировић)	 са	 Архитектонског	
факултета	 у	 Београду	 и	 два	 студија	 са	 Архитектонског	 факултета	 из	 Граца	
(руководиоци:	 проф.	 Г.	 Дојчинов	 и	 проф.	 Занканели).	 Тема:	 Реконструкција	
Савског	амфитеатра.	Март	2007.,	свечана	сала	Архитектонског	факултета.	

§ Изложбе	 студентских	 радова	 са	 предмета	 „Урбанистичка	 композиција“	
(руководилац	предмета	А.	Ђукић,	асистент	Д.	Симоновић);	2006.,	Културни	клуб	
Светосавске	омладинске	заједнице,	Бањалука.	

А.1.4.1.5.	Специјалне	награде	и	признања	за	рад	са	студентима	

Ангажовање	након	избора	у	звање	ванредног	професора:	
- Ментор	 награђеног	 студентског	 рада	 на	 24.	 салону	 урбанизма	 у	 Нишу	 2015.	

Освојено	признање	за	рад:	„Сремчица-	здрав	град“,	студио	пројекат	3.	Студент:	Б.	
Поповић.	 Рад	 рађен	 на	 Основним	 академским	 студијама	 на	 Архитектонском	
факултету	 у	 Београду,	 школске	 2014-15.	 године.	 Сарадница	 у	 студију:	 М.	
Вукмировић.	

- Ментор	 награђеног	 студентског	 рада	 на	 23.	 салону	 урбанизма	 у	 Београду	 2014.	
Освојена	 1.	 Награда.	 Тема:	 „Етеричност	 простора	 и	 езотерична	 сећања	 -	
Архитектонско	обликовање	у	контексту	субјективне	стварности“,	дипломски	рад.	
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Студент:	 Д.	 Савановић.	 Рад	 рађен	 на	 Архитектонско-	 грађевинско-геодетском	
факултету	у	Бањалуци.	Сарадник	на	пројекту:	Д.	Алексић.	

Ангажовање	пре	избора	у	звање	ванредног	професора:	
- Ментор	 награђеног	 студентског	 рада	 на	 20.	 салону	 урбанизма	 у	 Лесковцу	 2012.	

Освојена	2.	награда.	Тема	„Embracing	Context“,	Schindler	Award	2012.	Студенти:	Н.	
Злокапа,	И.	Рајковача	и	С.	Гелић.	Рад	рађен	на	предмету:	„УРБАНА	РЕГЕНЕРАЦИЈА	
културне	четврти	у	историјском	центру	Берна	–	Access	 for	All	 –	 	 Schindler	Award,“	
Бањалука,	 Сарадници	 на	 пројекту:	 проф.	 др	 М.	 Станковић,	 Н.	 Новаковић,	 Д.	
Алексић	А.	Зрнић.	

- Ментор	 награђеног	 студентског	 рада	 на	 20.	 салону	 урбанизма	 у	 Нишу	 2011.	
Освојена	2.	награда.	Тема:	„Wassily	Kandinsky	–	Small	Dream	in	Red	–	Тврђава	Кастел	
у	Бањалуци“,	рад	рађен	на	предмету:	 „Морфологија	 градских	потеза“,	Бањалука.	
Студенти:	Д.	Роквић	и	С.	Самарџић.	

- Ментор	 награђеног	 студентског	 рада	 на	 19.	 салону	 урбанизма	 у	 Шапцу	 2010.	
Освојена	1.	награда.	Тема:	“Ideal	City“	-	урбанистичко	пројекат	Аде	хује	у	Београду,	
рад	рађен	у	студију	СП3.	Студенти:	М.	Вучићевић	и	Т.	Ирена.		

- Ментор	 награђеног	 студентског	 рада	 (номинованог	 у	 10	 најбољих)	 на	
међународном	 конкурсу	 Schindler	 Award	 2010,	 у	 Берлину	 –	 дипломски	 рад.	
Учествовало	 1394	 студената	 и	 180	 факултета.	 Тема:	 Think	 Mobilty.	 Rethink	
Architecture.	Реконструкција	олимпијског	комплекса	у	Берлину	из	1936.	године	са	
пројектом	 хотела.	 Назив	 рада:	 „Urban	 People`s	 Park“.	 Студенти:	 Ј.	 Милетић	 и	 С.	
Стојановић.	Сарадници	на	пројекту:	М.	Вукмировић,	М.	Милаковић	и	А.	Кушић.		

- Освојена	 3.	 награда	 за	 менторство	 студентских	 радова	 међународном	 конкурсу	
Schindler	 Award	 2010.	 у	 Берлину	 –	 дипломски	 рад,	 у	 категорији	 факултета.	
Сарадници	на	пројекту:	М.	Вукмировић,	М.	Милаковић	и	А.	Кушић.		

- Ментор	 награђеног	 студентског	 рада	 на	 17.	 салону	 урбанизма	 у	 Бијељини	 2008.	
Освојена	 3.	 награда.	 Тема:	 „Композиционо	 решење	 урбанистичког	 фрагмента	
центра	 Бањалуке“,	 рад	 рађен	 на	 предмету	 „Урбанистичка	 композиција“	 у	
Бањалуци.	Студент:	И.	Рајковача.		

- Ментор	 награђеног	 студентског	 рада	 на	 16.	 салону	 урбанизма	 у	 Нишу	 2007.	
Освојена	3.	награда.	Тема:	Урбанистички	пројекат	„Континуитет	и	дисконтинуитет	
доњег	Дорћола“,	рад	рађен	у	студију	СП3.	Студенти:	Н.	Ивковић	и	В.	Тодоровић.		

- Ментор	награђеног	студентског	рада	на	15.	салону	урбанизма	у	Новом	Саду	2006.	
Освојена	 3.	 награда.	 Рад:	 „Реконструкција	 два	 градска	 трга	 у	 Земуну“,	 рађен	 на	
предмету	„Урбанистичка	техника	и	композиција	2“.	Студент	Б.	Двокић.	

- Ментор	 награђеног	 студентског	 рада	 на	 међународном	 конкурсу	 „Larfarge	
International	Competition	for	Students	”	под	називом	„Recovering	the	Architecture	of	
Forgotten	Urban	Spaces”,	у	организацији	EAAE	European	Association	for	Architectural	
Education.	 Студент	П.	Игњатовић,	 освојена	 прва	 награда	 и	 студент	Н.	 Зимоњић	 –	
похваљен	рад,	децембар	2006.	у	Румунији.	

- Ментор	 награђеног	 студентског	 рада	 на	 12.	 салону	 урбанизма	 у	 Нишу	 2003.	
Освојена	 1.	 награда.	 Рад:	 „Приобалне	 зоне	 у	 градовима	 Србије	 –	 прилог	
истраживању	 моделских	 могућности	 регулације:	 Панчево,	 Врњачка	 бања	 и	
Београд“.	Студенти:	И.,	Клем,	Б.	Костуранов,	И.	Љубић	и	У.	Лалицки.	
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- Координатор	 награђене	 студентске	 радионице	 Архитектонског	 факултета	 на	
манифестацији	–	„Београд	на	обалама	Саве“,	у	Београду	2002.	године.	

- Признање	 за	 рад	 са	 студентима,	 као	 члан	 менторског	 тима,	 на	 студентском	
конкурсу	 у	 Врњачкој	 Бањи	 2001.	 године.	 Тема	 конкурса:	 „Бањска	 променада	 –	
артерија	живота“.	

- Признање	 за	 рад	 са	 студентима,	 као	 члан	 менторског	 тима,	 на	 студентском	
конкурсу	 у	 Панчеву	 2000.	 године	 у	 оквиру	 манифестације	 АУПА.	 Тема	 конкурса:	
„Путеви	 у	 откривању	 будућности	 Панчева	 -	 различитости	 јединства	 и	 јединство	
различитости“.	

- Признање	 за	 рад	 са	 студентима,	 као	 члан	 менторског	 тима,	 на	 студентском	
конкурсу	 у	 Панчеву	 1998.	 године	 у	 оквиру	 манифестације	 АУПА.	 Тема	 конкурса:	
„Станице	на	прилазима	Панчеву“.	

- Признање	 за	 рад	 са	 студентима,	 као	 члан	 менторског	 тима,	 на	 студентском	
конкурсу	 у	 Соко	Бањи	1998.	 године.	 Тема	 конкурса:	 „Уређење	изворишта	 у	 Соко	
Бањи“.	

- Специјална	награда	за	студентске	радове	на	Салону	архитектуре	„ДАНС“	у	Новом	
Саду	 1997.	 Радови	 су	 рађени	 на	 предмету	 „Урбане	 функције	 -	 становање“,	 код	
предметног	наставника	проф.	др	М.	Ралевића.	

- 2.	и	3.	награда	у	категорији	студентских	радова	на	Салону	урбанизма	у	Нишу	1997.	
Радови	 су	 рађени	 на	 предмету:	 „Урбане	функције	 -	 становање“,	 код	 предметног	
наставника	проф.	др	М.	Ралевића.	

- Признање	 за	 рад	 са	 студентима,	 као	 члан	 менторског	 тима,	 на	 студентском	
конкурсу	 у	 Панчеву	 1997.	 у	 оквиру	манифестације	 АУПА.	 Тема	 конкурса:	 „Капије	
Панчева“.	

- Специјално	 признање	 за	 рад	 са	 две	 групе	 студената	 на	 студентском	 конкурсу	
„Панчево	ка	Тамишу“,	у	оквиру	манифестације	АУПА,	1996.	у	Панчеву.	

- Групна	 награда	 за	 студентске	 радове	 рађене	 на	 предмету:	 „Урбане	 функције	 –	
становање“	 1995.	 године,	 код	 предметног	 наставника	 проф.	 др	М.	 Ралевића,	 на	
Салону	архитектуре	„ДАНС“	у	Новом	Саду	1995.	године.	

- 3.	награда	у	категорији	студентских	радова	на	4.	 салону	урбанизма	у	Нишу	1995.	
Тема:	Отворени	регулациони	план	стамбеног	насеља	на	Сењаку.	Рад	 је	рађен	на	
предмету	„Урбане	функције	-	становање“,	код	предметног	наставника	проф.	др	М.	
Ралевића.	

- Специјално	 признање	 за	 рад	 са	 три	 групе	 студента,	 на	 студенском	 конкурсу	 за	
уређење	 Трга	 Слободе	 у	 Панчеву,	 у	 оквиру	манифестације	 АУПА,	 1995.	 године	 у	
Панчеву.	

А.1.4.2.	 Сарадња	 са	 другим	 високошколским	 и	 научно-истраживачким	
установама,	односно	установама	културе	у	земљи	и	иностранству	

А.1.4.2.1.	Учешће	у	изради	и	спровођењу	заједничких	студијских	програма	

Ангажовање	пре	избора	у	звање	ванредног	професора:	
- Током	 2011.	 године	 реализује	 сарадњу	 са	 проф.	 др	 Метком	 Ситар	 и	 групом	

студената	 са	 Архитектонског	 факултета	 Универзитета	 у	 Марибору	 из	 Словеније.	
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Саставни	део	пројекта	су	и	студијске	посете	студената	Београду	и	Марибору,	као	и	
заједничка	изложба	радова	по	завршетку	семестра.	

- 2006.	године	заједно	са	колегиницом	проф.	др	Евом	Ваништа	Лазаревић	реализује	
сарадњу	између	Аустријског	 Техничког	 универзитета	 (University	 of	 Technology)	 из	
Граца	 и	 Архитектонског	 факултета	 у	 Београду,	 израдом	 заједничког	 пројекта	
„Урбанистички	пројекат	реконструкције	Савског	амфитеатра“	(укључени	су	студији	
са	дипломских	мастер	студија	у	7.	семестру).		

А.1.4.2.2.	Учешће	у	реализацији	пројеката,	студија	или	других	научних	остварења	са	
другим	високо-школским	или	научноистраживачким	установа-ма	у	земљи	
или	иностранству	

§ Активно	 учествује	 као	 истраживач	 у	 Научном	 пројекту	 ТР	 36035	 “Просторни,	
еколошки,	енергетски	и	друштвени	аспекти	развоја	насеља	и	климатске	промене	
–	међусобни	утицаји“,	период	2011-2017.	године.	Руководилац	пројекта:	др	Мила	
Пуцар,	научни	саветник,	ИАУС.	Институције	учесници:	
- Институт	за	архитектуру	и	урбанизам	Србије,	Београд,	
- Архитектонски	факултет	Универзитета	у	Београду,	
- Грађевински	факултет	Универзитета	у	Београду,	
- Електротехнички	факултет	Универзитета	у	Београду,	
- Институт	техничких	наука	Српске	академије	наука	и	уметности,	Београд,	и	
- Природноматематички	факултет	Универзитета	у	Нишу.	

§ Руководилац	 националног	 пројекта	 са	 међународним	 учешћем	 „BrownInfo	 –	
Methodological	 Framework	 for	 Development	 Of	 Brownfield	 Databases“,	 период	
2013-2015.	Међународно	учешће:	Чешка	република,	Словенија	и	Италија.	

§ Члан	радног	тима	у	међународној	студији	„Интеракције	управљања	поплавама	и	
нових	 метода	 просторног	 планирања“	 (Interactions	 of	 Flood	 Management	 and	
Innovative	 Spatial	 Planning),	 УНДП	 Бањалука,	 2014.	 Главни	 консултант	 др	 Чедо	
Максимовић.	 Међународно	 учешће:	 Имепријал	 колеџ	 у	 Лондону,	 Велика	
британија,	и	Архитектонско-грађевинско-геодетски	факултет	у	Бањалуци,	БиХ.	

А.1.4.2.3.	Гостовања	 и	 предавања	 по	 позиву	 на	 универзитетима	 у	 земљи	 или	
иностранству	

Ангажовање	након	избора	у	звање	ванредног	професора:	
- Предавање	 по	 позиву	 на	 Универзитету	 у	 Хонгконгу,	 22.	 фебруар	 2017.	 Хонгконг.	

Предавање	са	темом:	„The	Consequences	of	Planning	Decisions	and	Legislation	on	the	
Transformation	of	Historic	Center:		The	Case	Study	of	Cities	in	Northern	Serbia“.	

- Предавање	по	позиву	на	међународној	 радионици	 „OIKONET	 -	 Third	 International	
Workshop	-	RENEWING	:	REVITALIZING	Creating	Liveable	Cities“,	6.	јун	2016.	Београд,	у	
организацији	OIKONET	 -	 а	 global	multidisciplinary	 network	 on	 housing	 research	 and	
learning.	 Предавање	 са	 темом:	 „Urban	 Transformation	 of	 Historical	 City	 Centre	 in	
Belgrade:	plans,	projects	and	realizations“.	

- Предавање	 по	 позиву	 на	 Техничком	 универзитету	 у	 Грацу	 -	 TU	 Graz,	 6.	 октобар	
2015.	Грац.	Предавање	са	темом:	„Planning	in	Serbia	and	Belgrade:	past,	present	and	
future“.	
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- Предавање	по	 позиву	на	 Politecnico	 di	 Bari,	 Dipartimento	 di	 Scienze	 dell`Ingegneria	
Civile	 e	 dell`	 Architettura,	 23.	 новембар	 2015,	 Бари.	 Предавање	 са	 темом:	 „Urban	
regeneration	of	city	centre-	experience	of	Serbia	(Eastern	Europe)“.	

Ангажовање	пре	избора	у	звање	ванредног	професора:	
- Предавање	 по	 позиву	 на	 Архитектонском	 факултету	 Универзитета	 у	 Гранади,	 на	

Мастер	студијама	Департмана	за	урбанизам,	14.	 јун	2012.	Гранада.	Предавање	са	
темом:	„Planning	process	in	Serbia	and	urban	projects	in	Belgrade”.	

- Током	 2011.	 године	 остварује	 сарадњу	 са	 Архитектонским	 факултетом	
Универзитета	 у	 Гранади	 –	 Департманом	 за	 урбанизам,	 где	 током	 2012.	 године	
држи	предавање	на	Мастер	програму	за	урбанизам.	

А.1.4.2.4.	Ангажовање	 у	 комисијама	 на	 другим	 високошколским	 или	 научно-
истраживачким	установама	у	земљи	или	иностранству 

Ангажовање	након	избора	у	звање	ванредног	професора:	
- Члан	у	десетак	комисија	за	одбрану	докторских	теза	на	универзитетима	у	Новом	

Саду,	Нишу	и	Бањалуци	и	Географском	факултету	Универзитета	у	Београду.	
- Коментор	на	докторским	тезама	у	иностранству:	две	одбрањене	тезе	у	Шпанији	и	

Великој	 Британији:	 докторат	 Исидоре	 Каран	 на	 Архитектонском	 факултетом	
Универзитета	 у	 Гранади	 –	 Департман	 за	 урбанизам,	 и	 Срђана	 Станковића	 на	
Империјал	колеџу	у	Лондону	2014.	године.	

Ангажовање	пре	избора	у	звање	ванредног	професора:	
- Током	 2012.	 године	 изабаран	 за	 главног	 испитивача	 у	 Комисији	 на	 одбрани	

докторске	 тезе	 	 на	 Архитектонском	факултету	 у	 Порту,	 Португалија	 (студент	 Joao	
Pedro	 Antunes	 Granadeiro	 Cortesao,	 докторска	 теза	 под	 називом	 „Thermal	
retrofitting	of	public	spaces	in	compact	urban	area“).	

А.1.4.2.5.	Члан	у	уређивачким	одборима	националних	научних	часописа		

Објављено	након	избора	у	звање	ванредног	професора	
- Члан	 уређивачког	 тима	 (editorial	 board)	 међународног	 часописа	 „Journal	 of	

Sustainable	Architecture	and	Civil	Engineering“,	Kaunas	University	of	Technology,	ISSN:	
2029-9990,	од	2013.	године.	

- Члан	 уређивачког	 тима	 водећег	 националног	 научног	 часописа	 „Изградња“,	 ISSN	
0350-5421,	од	2013.	године.	

Објављено	пре	избора	у	звање	ванредног	професора	
- Члан	 уређивачког	 тима	 (editorial	 board)	 међународног	 часописа	 „Journal	 of	

Sustainable	Architecture	and	Civil	Engineering“,	Kaunas	University	of	Technology,	ISSN:	
2029-9990,	2012-2013.	

- Члан	 уређивачког	 тима	 водећег	 националног	 научног	 часописа	 „Изградња“,	 ISSN	
0350-5421,	од	2012-2013.	

А.1.4.2.6.	Рецензије	међународних	и	националних	научних	монографија	

Објављено	након	избора	у	звање	ванредног	професора:	
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- Рецензија	 монографије	 „Градски	 пејзаж	 и	 урбани	 шински	 системи	 за	 превоз	
путника“,	аутора	Милоша	Копића.	Издавач:	Факултет	Техничких	Наука,	Нови	Сад,	
Едиција	„Техничке	науке	–	монографије“,	2017.	година.	

- Рецензија	каталога	студентских	радова	завршних	радова	на	Мастеру	„Интегрални	
урбанизам“,	2015.	

- Рецензија	 монографије	 „Пешачки	 простор	 и	 компететивни	 идентитет	 града“,	
аутора	 др	 Вукмировић	 Милене,	 Задужбина	 Андрејевић,	 Београд,	 2014.	 106	 стр.	
ISBN	978-86-525-0165-6.	

- Рецензија	 монографије	 „Responsive	 house	 -	 9	 огледних	 модела	 одговарајуће,	
узвратне,	 пуне	 разумевања,	 осетљиве	 и	 одговорне	 куће“.	 Уредници:	 И.	
Живановић,	 Д.	 Ступар,	М.	Малешевић	 и	 О.	Шукало,	 Архитектонско-грађевински-
геодетски	факултет	Универзитета	у	Бањалуци,	БиХ,	124	стр.	2014.	 ISBN	978-99955-
752-6-7.	

Објављено	пре	избора	у	звање	ванредног	професора:	
- Рецензија	монографије	„Урбани	дизајн	за	одрживи	туризам	Србије”.	Уредници:		У.	

Радосављевић	 и	 К.	 Лаловић.	 Архитектонски	 факултет	 у	 Београду,	 Београд,	 2012.	
ISBN:	978-86-7924-064-4.	

- Рецензија	монографије	„Архитектура	и	чула“,	едиције	„Искуства	градитеља“	аутора	
Миленка	 Станковића.	 Архитектонско-грађевински	 факултет	 Универзитета	 у	
Бањалуци,	Бањалука,	2012.	335	стр.	ISBN	978-99955-747-1-0.	

- Рецензија	изложбе	студентских	радова	„Contemporary	Approach	to	Urban	Design	for	
Sustainable	 Tourism	 of	 Lower	 Danube	 Region“,	 уредници:	 У.	 Радосављевић	 и	 К.	
Лаловић.	Београд,	2011.		ISBN:	978-86-7924-061-3.	

- Рецензија	 за	 монографију	 Архитектонско-грађевинског	 факултета	 у	 Бањалуци	
„Ретроспектива	 научне	 мисли	 и	 визије	 развоја	 Архитектонско-грађевинског	
факултета	 у	 Бањалуци“,	 Бањалука,	 2006.	 Издавач:	 Архитектонско-грађевински	
факултет	 Универзитета	 у	 Бањалуци.	 Уредници	 монографије:	 М.	 Станковић	 и	 М.	
Ђурђевић.	Рецензенти:	А.	Ђукић	и	Д.	Милашиновић.	447	стр.	Бањалука,	2006.		ISBN	
99938-616-5-0.	

- Рецензија	 	 монографије	 и	 изложбе	 планске	 документације	 града	 Пожаревца	
„Скица	 	 кроз	 време	 Нека	 буде	 град“.Издавач	 „Историјски	 архив	 Пожаревац“,	 за	
издавача:	 Ј.	 Николић.	 Рецензент:	 А.	 Ђукић.	 Историјски	 архив	 Пожаревац,	
септембар	2005.	ISBN	86-84969-06-5.	

А.1.4.2.7.	Рецензије	међународних	и	националних	научних	часописа	

Објављено	након	избора	у	звање	ванредног	професора	
- Рецензент	радова	у	међународном	часопису	„Energy	&	Buildings”	(М21а).	
- Стални	 рецензент	 радова	 у	 међународном	 часопису	 „Facta	 Universitatis“	 Series:	

Architecture	and	Civil	Engineering“	(M24),	ISSN:	0354-4605.	
- Рецензент	радова	у	међународном	часопису	„Spatium“	(M24),	ISSN:	1450-569X.	
- Рецензент	 радова	 у	 водећем	 националном	 часопису	 „Архитектура	 и	 урбанизам“	

(M51),	ISSN:	0354	6055.	
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- Стални	 рецензент	 радова	 у	 међународном	 часопису	 „Journal	 of	 Sustainable	
Architecture	and	Civil	Engineering“	(М51),	Kaunas	University	of	Technology,	ISSN:	2029-
9990.	

- Стални	 рецензент	 радова	 у	 водећем	 националном	 часопису	 „Изградња“	 (M51),	
ISSN	0350-5421,.	

- Стални	рецензент	радова	у	часопису	„AGG+“,	ISSN:	2303-6036.	
- Рецензент	радова	у	међународном	часопису	„Phlogiston“,	ISSN:	035-6640.	

А.1.4.3.	 Стручно-професионални	допринос	

- Делегат	 у	 Генералној	 скупштини	 европског	 удружења	 урбаниста	 ECTP-	 CEU	
(European	Council	of	Spatial	Planners)	као	представник	Удружења	урбаниста	Србије,	
од	2016.	године.	

- Члан	 Комисије	 за	 контролу	 урбанистичких	 планова	 у	 Лајковцу	 испред	
Министарства	грађевинарства,	саобрађаја	и	инфраструктуре,	од	2017.	године.	

- Члан	 Комисије	 за	 стручну	 контролу	 Генералних	 планова	 и	 планова	 Генералне	
регулације	 у	 Министарству	 за	 капиталне	 инвестиције	 (Министарство	 за	 животну	
средину	и	просторно	планирање),	2005-2009.	

- Члан	 Комисије	 за	 стручну	 контролу	 урбанистичких	 планова	 Извршног	 одбора	
Скупштине	града		Београда,	2009-2013.	

- Члан	Комисије	 за	 полагање	 стручног	 испита	 за	 добијање	Урбанистичке	 лиценце,	
2006-2010.	

- Члан	 Савета	 Републичког	 Министарства	 за	 животну	 средину	 и	 просторно	
планирање.	2008-2012.	

- Члан	PLPR	-	International	Academic	Association	on	Planning,	Law,	and	Property	Rights,	
од	2015.	године	

- Члан	iiSBE	-	International	Iniative	for	Suistainable	Built	Environment,	од	2005.	године.	
- Члан	регионалне	и	национале	мреже	евалуатора	пројеката,	од	2015.	године.	
- Члан	одбора	европске	асоцијације	UPE	-	Urban	Planners	of	Europe,	2001-2005.	
- Члан	ICOMOS	-	International	Council	on	Monuments	and	Sites,	од	2004.	
- Члан	УУС	-	Удружења	Урбаниста	Србије,	од	1994.	године,	укључујући:	
- члан	комисије	за	конкурсе,	1996-2000.	
- члан	комисије	за	сервис	грађана,	2000-2004.	
- председник	комисије	за	конкурсе,	2004-2008.	
- подпредседник	удружења,	од	2017.	године.	
- Члан	ДУБ	-	Друштва	урбаниста	Београда,	од	1994.	године.	
- Члан	Комисије	за	урбанистичке	планове	у	Панчеву,	2002-2004.	

А.1.4.3.1.		Учешће	на	изложбама	

Учешће	након	избора	у	звање	ванредног	професора:	
- Групна	међународна	изложба	„World	Architecture	Festival	2017“	са	радом	„Housing	

and	office	building	in	block	32	–	New	Belgrade	Commercial	Mixed-Use	-	Future	Projects-	
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Supported	 by	Miele,	 Project	 code:	 13674“,	 у	 организацији	WAF.	 Берлин,	 новембар	
2017.		

- Групна	 међународна	 изложба	 „Град	 и	 река“	 на	 Међународном	 фестивалу	
архитектуре	 "ЕКО-БЕРЕГ,	 у	 организацији	 Московског	 удружења	 архитеката.	
Москва,	28.	мај-1.	јун	2014.	

- Групна	 међународна	 изложба	 „Shrinking	 Cities	 in	 Europe“	 са	 радом	 под	 називом	
„Shrinking	City:	Belgrade’s	industrial	zone	–	Recycling	as	the	way	forward”	(Коаутор	са	
А.	 Крстић-Фурунџић),	 у	 организацији:	 “Shrinking	 cities	 in	 Europe”,	 COST	 Action	 TU	
0803,	“Cities	Regrowing	Smaller”,	Bertelsmann	Foundation	и	OECO	LEED	Program.	Есен	
(Zeche	Zollverein,	Erich	Brost-pavillion,	Essen),	12-13.	септембар	2013.	

Учешће	пре	избора	у	звање	ванредног	професора:	
- Групна	 међународна	 изложба	 остварења	 „Retrospective“.	 Праг,	 	 25-31.октобар,	

2012.	Рецензенти:	Р.	Динуловић,	Н.	Куртовић-Фолић	и	В.	Грандић.	ISBN	978-99955-
747-0-3.	(стр.	20,	31	и	48).	

- Групна	 изложба	 пројеката	 и	 реализација	 наставника	Архитектонско-грађевинског	
факултета	 Универзитета	 у	 Бањалуци.	 Бански	 двор,	 Бањалука,	 15-22.	 децембар	
2011.	

- Индивидуална	 изложба	 реализованих	 остварења.	 Архитектонски	 факултет,	
Београд,	март	2003.	

А.1.4.3.2.		Учешће	у	електронским	медијима	

Учешће	након	избора	у	звање	ванредног	професора:	
- Интервју	 на	 Првом	 програму	 	 РТС	 у	 Дневнику	 1	 и	 у	 емисији	 „Србија	 данас“,	

поводом	организације	међународне	радионице	на	пројекту	DANUrB	 INTEREG,	16.	
октобар	2017.	

Учешће	пре	избора	у	звање	ванредног	професора:	
- Интервју	 на	 Првом	 програму	 РТС	 у	 Дневнику	 1,	 поводом	 добијене	 награде	

„Schindler	Award	2010“	у	Берлину,18.	јануар	2011.	
- Интервју	 на	 Студију	 	 Б	 –	 „Јутарњи	 програм“,	 поводом	 отварања	 међународне	

изложбе	„Schindler	Award	2010“.	24.	мај	2011.	
- Полемика	 на	 тему	 „Боје	 у	 отвореном	 јавном	 градском	 простору“.	 Први	 програм	

РТС,	емисија	„Магазин“,	новембар	2010.	
- Представљање	студентских	радова	заједничког	пројекта	између	факултета	у	Грацу	

и	Архитектонског	факултета	у	Београду	(у	студију	доц.	Александра	Ђукић,	Мастер	
студио),	 са	 темом	 „Реконструкција	 Савског	 амфитеатра“.	 Студио	 Б	 (телевизијски	
програм),	емисија	„Београде,	добар	дан“,	6.	март	2008.	

- Полемика	на	тему	реконструкције	Савског	амфитеатра.	Студио	Авала	(телевизијски	
програм),	мај	2008.	

А.1.4.3.3.		Стручне	студије	и	експертизе	

Учешће	након	избора	у	звање	ванредног	професора:	
- Студија:	 Интеракције	 управљања	 поплавама	 и	 нових	 метода	 просторног	

планирања	(Interactions	of	Flood	Management	and	Innovative	Spatial	Planning),	УНДП	
Бањалука,	2014.	Главни	консултант:	др	Чедо	Максимовић.	Члан	радног	тима.	
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Учешће	пре	избора	у	звање	ванредног	професора:	
- Студија	 за	 израду	 Просторног	 плана	 Црне	 Горе	 „Урбанизација,	 развој	 насеља	 и	

функција	 урбаних	 центара“,	 2005.	 Коаутор	 са	 М.	 Ралевићем,	 А.Ступар,	
Р.Стаматовић,	Т.Клишманић	и	Ј.	Маричевић.	

- Студија	 о	 могућностима	 и	 правцима	 развоја,	 моделима	 трансформације	 и	
правилима	 зонирања	 града	 Крагујевца	 у	 саременим	 тржишно-плуралним	
односима,	2003.	Аутор	текста	под	називом:	„Могућности	развоја	и	трансформација	
урбане	матрице	града	Крагујевца	и	кодекс	грађења	у	главној	градској	улици“.	

- Студија:	 Програмско-моделска	 студија	 развоја	 туристичко-забавних	 садржаја	 на	
подручју	 Трстено-Јаз,	 2001.	 Коаутор	 са	 М.	 Ралевићем,	 Р.	 Чолић,	 З.	 Вуксановић,	
М.Јоксић,	Н.	Шормаз	и	О.	Суботић.		

- Студија	 о	 могућностима	 активирања,	 правцима	 развоја	 и	 моделима	
трансформисања	 простора	 уз	 улицу	 Крајишких	 бригада	 у	 Српском	 Броду,	 2000.	
Коаутор	са	М.	Ралевићем,	Р.	Чолић,	З.	Вуксановић	и	М.	Јоксић.	

 

А.1.4.3.4.	Конкурси	–	добијене	награде	и	признања	

Учешће	пре	избора	у	звање	ванредног	професора:	
- Конкурс	за	партерно	уређење	центра	града	Трстеника,	III	фаза,	са	шеталиштем	од	

Старог	до	висећег	моста	на	реци	Западна	Морава,	новембар	2012.	Коаутор	са	арх.	
М.	Вукмировић,		Н.	Вуковић,	М.	Милошевић,	Н.	Гавриловић	и	Р.	Ђурић.	Освојена	1.	
награда.	

- Међународни	 идејни	 урбанистичко-архитектонски	 конкурс	 за	 Бетон	 Халу	 у	
Београду,	мај	2011.	године.	Коаутор	са	арх.	М.	Радоичићем	и	Ф.	Гржетићем.	

- Анкетни	конкурс	„Вароши	и	варошице	Србије“,	Трстеник,	децембар	2011.	Коаутор	
са	арх.	М.	Вукмировић,	Н.	Вуковић,	М.	Милошевић,	Н.	Гавриловић,	Р.	Ђурић	и	арх.	
М.	Милаковић.	

- Конкурс	 за	 идејно	 архитектонско-урбанистичко	 решење	 централне	 зоне	 Врања.	
Врање,	децембар	2010.	Коаутор	са	арх.	М.	Радојичићем.	Освојена	2.	награда.	

- Конкурс	 за	 урбанистичко-архитектонско	 решење	 обала	 Врбаса	 у	 Бањалуци.	
Коаутор	са	арх.	М.	Вукмировић.	Бањалука,	јануар	2007.	године.	

- Конкурс	 за	 програмско	 урбанистичко-архитектонско	 решење	 простора	 „Трг	
костурница“	 (Расински	 трг)	 у	 Крушевцу,	 фебруар	 2007.	 Коаутор	 са	 арх.	 М.	
Вукмировић.	

- Конкурс	 за	 урбанистичко-архитектонско	 решење	 централног	 трга	 у	 Руми,	 2006.	
Коаутор	са	арх.	М.	Вукмировић	и	С.	Ђорђевић.	

- Конкурс	 за	 урбанистичко-архитектонско	 решење	 решење	 уређења	 старог	 дела	
града	 „Занатска	 чаршија“	 у	 Аранђеловцу,	 јул	 2006.	 године.	 Коаутор	 са	 арх.	 М.	
Вукмировић.	Освојена	2.	награда.	

- Међународни	 конкурс	 за	 урбанистичко-архитектонско	 решење	 Кастела	 у	
Бањалуци.	 Бањалука,	 децембар	 2006.	 године.	 Коаутор	 са	 арх.	 М.	 Вукмировић.	
Освојен	откуп.	

- Учешће	 на	 8.	 међународном	 Бијеналу	 у	 Кракову,	 октобар	 2000.	 године.	 Тема:	
Отворени	простори	града	на	прагу	3.	миленијума,	лепота-етика-екологија.	Коаутор	
са	др.	Е.	Ваништа	Лазаревић,	Д.	Миловановић,	С.	Mарловићем	и	И.	Марковић.	
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- Конкурс	за	урбанистичко-архитектонско	решење	два	централна	блока	и	уређење	
пешачког	 тока	 Карађорђеве	 улице	 у	 Горњем	Милановцу,	 1999.	 године.	 Коаутор	
решења	са	Б.	Поповићем,	И.	Милић	и	Д.	Соколовим.	Освојен	откуп.		

- Позивни	конкурс	за	планско-пројектно	решење	централног	блока	у	Бадовинцима,	
1999.	године.	Освојена	1.	награда.	

- Међународни	конкурс	за	архитектонско-урбанистичко	решење	блокова	25	и	26	на	
Новом	 Београду,	 1999.	 године.	 У	 својству	 консултанта.	 Аутори:	 проф.	 С.	 Личина,	
арх.	С.	Батарило,	Д.	Јокић.	Освојена	1.	награда.	

- Конкурс	 за	 уређење	централне	 зоне	 града	Шида,	 1998.године.	 Коаутор	 са	 арх	 Б.	
Поповићем.	Освојен	откуп.	

- Конкурс	 за	 православни	 храм	 светог	 Димитрија	 Великомученика	 на	 Новом	
Београду,	1997.	године.	Коаутор	са	М.	Ралевићем,	Б.	Поповићем,	Нађом	Куртовић-
Фолић	и	М.	Трифуновић.	Освојено	специјално	признање	за	урбанистичко	решење.	

- Конкурс	 за	 уређење	 централне	 зоне	 града	 Пећи	 и	 жељезничког	 трга.	 Коаутор	
решења	 са:	 Б.	 Поповићем,	 М.	 Трифуновић,	 Т.	 Кубуровић.	 Д.	 Марковић	 и	 М.	
Маруна.	Освојен	откуп.	

- Конкурс	 за	 уређење	 централне	 зоне	 града	 Рашке,	 1997.	 године.	 Коаутор	 са	 Б.	
Поповићем,	И.	Милић,	Д.	Соколов	и	Н.	Лашић.	Освојен	откуп.	

- Конкурс	 за	 уређење	 леве	 и	 десне	 обале	 реке	 Ибра	 у	 Краљеву,	 1995.	 године.	
Коаутор	са	М.	Ралевићем	и	Б.	Поповићем.	

- Конкурс	за	пословни	објекат	у	Зрењанину	у	улици	Краља	Александра	бр.	7,	1995.	
године.	Коаутор	са	арх.	М.	Томићем.	Освојено	2.	место.	

- Конкурс	 за	 бањски	 комплекс	 у	 Инђији.	 Освојена	 1.	 награда.	 Коаутор	 са	 М.	
Ралевићем,	Р.	Чолић	и	М.	Маруна.	

- Конкурс	 за	 пословни	 објекат	 у	 Зрењанину	 у	 улици.	 Гимназијска	 бр.	 17,	 1994.	
године.	Коаутор	са	арх.	М.Томићем.	Освојено	1.	место.	

- Конкурс	за	православни	храм	на	Бановом	Брду	у	Београду,	1994.	године.	Коаутор	
са	М.	Ралевићем,	Б.	Поповићем,	Н.	Лашић.	М.	Митровић	и	С.	Стојановић.	Освојен	
откуп.	

- Конкурс	за	пословни	објекат	у	Зрењанину	у	улици	Краља	Александра	бр.	7,	1993.	
године.	Коаутор	са	арх.	М.	Томићем.	Освојен	откуп.	

- Конкурс	 за	 стамбено-пословни	 блок	 у	 улици	 Јакуба	 Кубуровића	 у	 Земуну,	 1989.	
године,	 са	 арх.	 В.	Петричић-Томић	и	 арх.	М.	 Томићем.	Аутор	партерног	решења.	
Освојено	4.	место.	

- Конкурс	 за	 стамбено	 насеље	 у	 Смедереву,	 1989.	 године,	 са	 арх.	 М.Томићем.	
Учешће	на	конкурсу	као	пројектант-сарадник.	Освојено	1.	место.	

- Конкурс	 за	 урбанистичко	 решење	 центра	 Добоја,	 1988.	 године.	 Коаутор	 са	 арх.	
М.Ралевићем	и	арх.	В.	Милићем.	

- Позивни	 конкурс	 за	 стамбено	 насеље	 „Бежанија	 3“	 ,	 1988.	 године.	 Пројектант	
партерног	решења	и	приземља	објеката,	са	арх.	М.	Томићем.	

- Позивни	конкурс	за	стамбено	насеље	„Бежанија	2“,	1987.	године.	Аутор	партерног	
решења.	Године	1989.	члан	тима	у	изради	главног	пројекта,	у	својству	пројектанта-
сарадника,	са	арх.	М.Томићем.	Освојено	1.	место.	
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- Позивни	 конкурс	 за	 стамбено	 насеље	 „Бежанија	 1“,	 1986.	 године.	 Учешће	 на	
конкурсу	као	пројектант-сарадник.	Освојено	1.	место.	

А.1.4.3.5.	Стручни	планови,	пројекти	и	реализована	остварења	

Учешће	након	избора	у	звање	ванредног	професора:	
- Урбанистички	 пројекат	 блока	 32	 на	 Новом	 Београду	 са	 идејним	 решењем	

стамбено-пословног	 комплекса	 и	 домом	 патријаршије.	 Урбанистички	 пројекат	 је	
усвојен	2016.	године.	Аутор	пројекта	са	Дејаном	Милетићем.	

- Урбанистички	пројекат	за	блок	1	у	Лесковцу	-	уређење	трга,	парка,	и	осталих	јавних	
површина.	Консултант	и	аутор	методологије	израде	пројекта,	2015.	године.	План	је	
усвојен.	

- План	генералне	регулације	Бојника	и	Драговца.	План	је	усвојен	2016.	године.	
- План	генералне	регулације	Костолца.	Руководилац	израде	плана.	План	 је	усвојен	

2015.	године.	
- Генерални	урбанистички	план	Пожаревца,	2010.	Руководилац	израде	плана.	План	

је	усвојен	2014.	
- Детаљни	 урбанистички	 план	 за	 изградњу	 постројења	 за	 управљање	 отпадом	 у	

општини	Житиште.	Руководилац	израде	плана.	План	је	у	фази	израде	нацрта.	
- Консултант	и	аутор	идејног	архитектонско-урбанистичког	решења	и	студије	за	трг	у	

Лесковцу,	2014.	године.	
- План	генералне	регулације	Сокобање.	Руководилац	израде	плана.	План	је	усвојен	

2014.	године.	
- План	 генералне	 регулације	 са	 елементима	 детаљне	 регулације	 Купинова.	

Руководилац	израде	плана.	План	је	усвојен	2014.	године.	
- Идејно	архитектонско	решење	стамбеног	објекта	у	Београду	у	улици	Јове	Илића	на	

Вождовцу.	Коаутор	са	М.	Радојичићем,	2013.	године.	

Учешће	пре	избора	у	звање	ванредног	професора:	
- Урбанистички	 пројекат	 етно	 насеља	 „Свети	 Симеон	 –	 Мироточиви“,	 локалитет	

„Јарам“	 на	 Копаонику.	 Руководилац	 пројекта	 са	 Мирветом	 Ваљаревић	 и	 Тањом	
Клишманић.	План	је	усвојен	2012.	

- Генерални	план	Ужица.	Руководилац	плана	од	2008.	План	је	усвојен	2011.	
- Просторни	 план	 општине	 Бојник.	 Руководилац	 плана	 са	 Б.	 Митровић.	 План	 је	

усвојен	2010.	године.	
- Генерални	план	Бајне	Баште,	2006.	године.	Члан	ауторског	тима.	План	је	усвојен.	
- Урбанистички	пројекат	 за	пословно-стамбени	објеката	 у	Шуматовачкој	 улици	8	и	

10	у	Београду,	2006.	Аутор	урбанистичког	пројекта.	План	је	усвојен.	
- Урбанистички	пројекат	за	пословно-стамбени	објеката	у	ул.	Јована	Скерлића	бр.	20	

КО	Врачар	у	Београду,	2006.	Аутор	урбанистичког	пројекта.	План	је	усвојен.	
- План	општег	уређења	приобаља	Голубца,	2006.	Руководилац	израде	плана.	План	

усвојен.	
- План	 детаљне	 регулације	 пословно-производне	 зоне	 по	 моделу	 технолошког	

парка	насеља	Чока-Сента,	2006.	План	је	усвојен.	



 57/76	

- Идејни	 пројекти	 за	 објекте:	 хотела,	 пословног	 центра,	 истраживачког	 центра	 у	
Чоки,	2006.	

- План	детаљне	регулације	Заовина	на	Тари.	Руководилац	плана,	2005.	године.	План	
је	усвојен.	

- Реализација	 послова	 на	 изради	 планске	 документације	 за	 изградњу	 гасоводних	
објеката,	2005.	Инвеститор	:	НИС	Енергогас.	Руководилац	израде.	

- Генерални	урбанистички	план	Бојника,	2004.	године.	Руководилац	израде	плана	са	
проф.	др	М.	Ралевићем	и	арх.	М.	Ћирић.	План	је	усвојен.	

- Урбанистички	пројекат	за	пословно-стамбени	објеката	у	Небојшиној	уици	бр.	22	и	
24	у	Београду,	2004.	Аутор	урбанистичког	пројекта.	План	је	усвојен.	

- Регулациони	план	Фабрике	за	флаширање	воде	у	Месићу,	2004.	године.	Аутор	са	
проф.	др	М.	Ралевићем,	арх.	Т.	Клишманић,	арх.	Р.	Стаматовић,	арх.	Ј.	Маричевић,	
арх.	М.	Недић.	План	је	усвојен.	

- Генерални	урбанистички	план	Лознице.	Члан	ауторског	тим,	2004.	План	је	усвојен.	
- Просторни	план	Општине	Лознице.	Члан	ауторског	тима.	2004.	План	је	усвојен.	
- План	 генералне	 регулације	 за	 Калуђерске	 Баре	 на	 Тари.	 Руководилац	 израде	

плана,	2004.	године.	План	је	усвојен.	
- План	 генералне	регулације	 за	Ослушу	на	Тари.	 Руководилац	израде	плана,	 2004.	

година.	План	је	усвојен.	
- План	генералне	регулације	за	Соколину	на	Тари.	Руководилац	израде	плана,	2004.	

година.	План	је	усвојен.	
- План	генералне	регулације	за	Рачанску	Шљивовицу	на	Тари.	Руководилац	израде	

плана,	2004.	година.	План	је	усвојен.	
- План	детаљне	 регулације	 дела	 централне	 зоне	 просторне	целине	између	 улица:	

29.	новембра,	Војводе	Добрњца,	Ђуре	Ђаковића	и	Цвијићеве,	општина	Палилула	у	
Београду,	 2003.године.	 Коаутор	 са	 проф.	 др	 Миодрагом	 Ралевићем,	 арх.	 М.	
Крнетом,	арх.	С.	Пајић	и	арх.	Т.	Клишманић.	План	је	усвојен.	

- Генерални	урбанистички	план	Пожаревца	2003.године.	Руководилац	израде	плана	
са	проф.др.	М.	Ралевићем.	План	је	усвојен.	

- Идејни	и	 главни	пројекат	 за	пословно-стамбени	објекат	у	 ул.	Војводе	Добрњца	у	
Београду.	Коаутор	са	проф.	др	М.	Ралевићем	и	арх.	С.	Пајић,	2003.	године.	

- Генерални	 урбанистички	 план	 Мајданпека,	 2003.	 године.	 Аутор	 са	 проф.	 др	 М.	
Ралевићем,	арх.	М.	Ћирић	и	арх.	Т.	Клишманић.	План	је	усвојен.	

- Урбанистички	 пројекат	 Дистрибутивног	 центра	 течног	 нафтног	 гаса	 и	 фабрике	 за	
рециклажу	отпада	у	Вршцу,	2003.	године.	аутор	са	проф.	др	М.	Ралевићем,	арх.	Т.	
Клишманић	и	арх.	Т.	Мрђеновић.	План	је	усвојен.	

- Урбанистички	пројекат	Фабрике	за	флаширање	воде	у	Вршцу,	2003.	године.	Аутор	
са	 проф.	 др	 М.	 Ралевићем,	 арх.	 Т.	 Клишманић,	 арх.	 Т.	 Повреновић,	 арх.	 М.	
Повреновићем,	 арх.	 Р.	 Стаматовић,	 арх.	 Ј.	 Маричевић,	 арх.	 М.	 Недић.	 План	 је	
усвојен.	

- Урбанистички	 пројекат	 централне	 зоне	 у	 Српском	 Броду	 ˝Зона	 1˝,	 2002.године.	
Коаутор	 са	 проф.	 др	 М.	 Ралевићем,	 арх.	 Ј.	 Маричевић,	 арх.	 М.	 Грујић,	 арх.	 Д.	
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Дуњић,	арх.	З.	Миловић,	арх.	Г.	Потежица,	арх.Н.	Шормаз,	арх.	О.	Суботић,	и	арх.	Д.	
Петровић.	План	је	усвојен.	

- Урбанистички	пројекат	граничног	прелаза	у	Српском	Броду˝	Центар˝,	2002.године.	
Коаутор	 са:	 проф.	 др	 М.	 Ралевићем,	 арх.	 Ј.	 Маричевић,	 арх.	 М.	 Грујић,	 арх.	 Д.	
Дуњић,	арх	З.	Миловић,	арх.	Г.	Потежица,	арх.Н.	Шормаз,	арх.	О.	Суботић,	и	арх.	Д.	
Петровић.	План	је	усвојен.	

- Измена	и	допуна	регулационог	плана	˝Рит	А	и	Б˝	у	Српском	Броду,	2002.године.	
Коаутор	 са:	 проф.	 др.	 М.	 Ралевићем,	 арх.	 Ј.	 Маричевић,	 арх.	 М.	 Грујић,	 арх.	 Д.	
Дуњић,	арх	З.	Миловић,	арх.	Г.	Потежица,	арх.	Н.	Шормаз,	арх.	О.	Суботић,	и	арх.	Д.	
Петровић.	План	је	усвојен.	

- Регулациони	 план	 централне	 градске	 зоне	 у	 Зворнику,	 2002.године.	 Коаутор	 са:	
проф.	др	М.	Ралевићем,	арх.	 Ј.	Маричевић,	арх.	М.	 Грујић,	арх.	Д.	Дуњић,	арх.	 З.	
Миловић,	арх.	Г.	Потежица,	арх.	Н.	Шормаз,	арх.	О.	Суботић,	арх.	Д.	Петровић,	арх.	
Р.	Стаматовић.	План	је	усвојен.	

- Регулациони	 план	 насеља	 Брањево	 у	 Зворнику.	 Коаутор	 са:	 проф.	 др	 М.	
Ралевићем,	арх.	Ј.	Маричевић,	арх.	М.	Грујић,	арх.	Г.	Потежица,	арх.	Н.	Шормаз,	и	
арх.	Д.	Петровић.	План	је	усвојен.	

- Регулациони	 план	 насеља	 „Економијa“	 у	 Зворнику.	 Коаутор	 са:	 проф.др	 М.	
Ралевићем,	арх.	Ј.	Маричевић,	арх.	М.	Грујић,	арх.	Т.	Клишманић,	арх.	Н.	Шормаз,	и	
арх.	Д.	Петровић.	План	је	усвојен.	

- Идејни	пројекат	православног	храма	у	Косовској	Митровици,	2001.	године.	Коаутор	
са	проф	др.	М.	Ралевићем,	М.	Трифуновић,	Б.	Поповићем	 .Објекат	 је	реализован	
2005.	године.	

- План	 генералне	 регулације	 археолошког	 локалитета	 Виминацијум.	 Руководилац	
израде	плана.		

- Идејни	и	 главни	пројекат	виле	на	Медаковићу	у	Београду.	Објекат	 је	реализован	
2001.године.	

- Идејни	 и	 главни	 пројекат	 за	 пословно-складиштни	 објекат	 на	 Коњарнику,	 ул.	
Кореничка	41х,	у	Београду.	Аутор	решења.	Објекат	је	реализован	2001.	године.	

- Идејно	 урбанистичко-архитектонско	 решење	 за	 централни	 блок	 уз	 Стадионску	
улицу	 у	 Српском	Броду,	 2001.	 године.	 Коаутор	 са	 проф.	 др	М.Ралевићем,	 арх.	 З.	
Вуксановић	и	Д.	Вучуревић.	План	је	усвојен.	

- Урбанистички	пројекат	за	центар	насеља	Лијешће	код	Српског	Брода,	2000.	године.	
Коаутор	са	проф.	др	М.	Ралевићем,	 	арх.	 Ј.	Бранковићем.	арх.	З.	Вуксановић,	арх.	
Р.Чолић	и	арх.	М.	Јоксић.	

- Урбанистички	 пројекат	 комплекса	 Спортско-рекреативног	 центра	 и	 културно-
забавног	средишта	у	Горњем	Милановцу,	1999.	године.	Коаутор	решења	са	проф.	
др	 М.	 Ралевићем,	 арх.	 М.	 Маруна,	 арх.	 В.	 Радибратовић,	 арх.	 С.Ступар.	 План	 је	
усвојен.	

- Генерални	план	предела	Ресаве	са	условима	регулације	пунктова	Лисине,	Ресавска	
пећина	и	Ресавска	котлина.	Коаутор	са	проф.	др	М.Ралевићем,		М.	Секулић,	проф.	
др	 Надом	 Лазаревић-Бајец,	 С.	 Радуловић,	 арх.	 М.Маруна,	 арх.	 В.	 Радибратовић.	
Израда	плана	је	у	току.	
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- Урбанистички	 пројекат	 комплекса	 за	 експлоатацију	 кречњака	 са	 пратећим	
постројењима	и	објектима	за	производњу	дробљених	камених	агрегата,	асфалтне	
масе	и	бетона	на	локацији	“Рашићи“	у	Ивањици,	1999.	године.	Коаутор	решења	са	
проф.	др	М.Ралевићем,	арх.	З.	Вуксановић	и	С.	Мишковићем.	План	је	усвојен.	

- Идејни	и	 главни	пројекат	 виле	на	 Звездари	 у	 Београду.	Објекат	 је	 изведен	1998.	
године.	

- Урбанистички	пројекат	пословно-производног	комлекса	на	путу	Ивањица-Прилике,	
1998.	 године.	 Коаутор	 решења	 са	 проф.	 др	 М.Ралевићем	 и	 арх.	 Б.	 Поповићем.	
Пројекат	је	реализован.	

- Урбанистички	пројекат	за	насеље	Црњево	у	Ивањици.	Коаутор	решења	са	проф.	др	
М.Ралевићем,	 проф.	 др	 М.	 Рибаром,	 арх.	 М.	 Маруном,	 арх.Т.	 Кубуревић,	 1997.	
године.	

- Урбанистички	пројекат	пијачног	комплекса	у	центру	Ивањице.	Коаутор	решења	са	
проф.	др	М.	Ралевићем,	проф.др	М.	Рибаром,	арх.	М.	Маруном,	арх.	Т.	Кубуревић,	
1997.	године.	Пројекат	је	усвојен.	

- Идејни	пројекат	за	пословно-стамбени	објекат	у	Зрењанину,	у	улици	Гимназијска	
бр.	178.	Коаутор	решења	са	арх.	М.	Томићем.	Објекат	је	изведен	1996.	године.	

- Идејни	 и	 главни	 пројекат	 за	 реконструкцију	 таванског	 простора	 и	 претварање	 у	
стамбени	у	ул.	Симе	Милошевића	на	Врачару,	Београд,	1996.	године.	

- Урбанистички	пројекат	пословно-стамбеног	комплекса	„Центар	–	југ“	у	Зрењанину,	
1993.	године	(према	условима	ДУП-а).	Аутор	решења.	

- Урбанистичко-технички	 услови	 за	 доградњу	 седам	објеката	 на	 подручју	 општине	
Палилула	у	Београду,	1993.	године.	

- Идејни	и	главни	пројекат	за	пословни	објекат	у	улици	Краља	Александра	бр.	19	у	
Зрењанину,	1993.	године.	Коаутор	решења	са	арх.	М.Томићем.	Објекат	је	изведен	
1995.	год.	

- Идејни	и	главни	пројекат	за	реконструкцију	подкровља	и	претварање	у	стамбени	
простор,	у	ул.	Хусинских	рудара	на	Карабурми,	у	Београду	1991.	године.	

- Измена	 урбанистичких	 услова	 за	 стамбено	 насеље	 Траншпед-Врчин	 у	 Лапову,	
1990.	године.	Коаутор	са	арх.	М.	Томићем.	

А.1.4.3.6.	Стручне	награде	и	признања	на	салонима	и	изложбама	

Учешће	након	избора	у	звање	ванредног	професора:	
- 1.	 награда	 на	 26.	 међународном	 салону	 урбанизма	 у	 Нишу	 2017.	 у	 категорији	

„Истраживања	 и	 студије	 из	 области	 просторног	 и	 урбанистичког	 планирања“	 за	
пројекат	 „DANUrB	 –	 DANube	Urban	 Brand	 –	 Утврђивање	 „дунавског	 идентитета	 и	
солидарности“.		

- 2.	награда	на	25.	међународном	салону	урбанизма	у	Сремској	Митровици	2016.	у	
категорији	публикација.	Рад:	Монографија	„Одржи	град	–	Дизајн	и	одрживи	развој	
за	 паметније	 и	 еколошки	 здраве	 заједнице“.	 Коаутор	 монографије	 са	 Т.	
Мрђеновић.	

- 2.	 награда	 на	 24.	 међународном	 салону	 урбанизма	 у	 Нишу	 2015.	 у	 категорији	
„Истраживања	 и	 студије	 из	 области	 просторног	 и	 урбанистичког	 планирања“,	 за	
научни	 пројекат	 „BROWNINFO	 	 методолошки	 оквир	 за	 креирање	 интерактивне	
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базе	 података	 браунфилд	 локација“.	 Руководилац	 пројекта.	 Координатор	 и	
секретар	пројекта	Т.	Вујичић.	

- Признање	 на	 24.	 Међународном	 салону	 урбанизма	 у	 Нишу	 2015.	 у	 категорији	
„Публикације“,	 за	 међународну	 монографију	 „Реасамблажа	 града-	 урбана	
регенерација	браунфилд	локације	„Руди	Чајавец“	у	Бањалуци“.	Један	од	уредника	
монографије.	

- Признање	 на	 24.	 међународном	 салону	 урбанизма	 у	 Нишу	 2015.	 у	 категорији	
„Публикације“,	 за	 „BROWNINFO	 приручник	 за	 успостављање	 интерактивне	 базе	
података	браунфилд	локација“.	Уредник	приручника	са	Т.	Вујичић	и	Д.	Симоновић.	

- Признање	 на	 24.	 међународном	 салону	 урбанизма	 у	 Нишу	 2015.	 у	 категорији	
„Публикације“,	за	међународну	монографију:	„Browninfo:	Toward	a	Methodological	
Framework	for	Brownfield	Database	Development"	(„BROWNINFO	–	ка	методолошком	
оквиру	 за	 креирање	 информационе	 платформе	 запуштених	 и	 неискоришћених	
простора“).	Уредник	са	Т.	Вујичић	и	Д.	Симоновић.	

- 3.	 награда	 на	 22.	 међународном	 салону	 урбанизма	 у	 Нишу	 2013.	 у	 категорији	
„Конкурси“,	 за	 конкурсно	 урбанистичко-архитектонско	 решење	 центра	 града	
Трстеника,	 III	 фаза,	 са	шеталиштем	 од	 Старог	 до	 висећег	моста	 на	 реци	 Западна	
Морава.	Коаутор	са	М.	Вукмировић,	Н.	Вуковић,	М.	Милошевић,	Н.	Гавриловић	и	Р.	
Ђурић.	

Учешће	пре	избора	у	звање	ванредног	професора:	
- 1.	награда	на	21.	међународном	салону	урбанизма	у	Лесковцу	2012.	у	категорији	

„Генерални	 урбанистички	планови“	 за	 Генерални	 урбанистички	план	Пожаревца.	
Руководилац	израде	плана.	

- 3.	награда	на	21.	међународном	салону	урбанизма	у	Лесковцу	2012.	у	категорији	
„Генерални	 урбанистички	 планови“	 за	 Генерални	 урбанистички	 план	 Ужица.	
Руководилац	израде	плана.	

- Признање	на	21.	међународном	салону	урбанизма	у	Лесковцу	2012.	у	категорији	
„Публикације“,	 за	 монографију	 „УрбанЛаб_Београд	 2020_Европска	 престоница	
културе“.	

- Признање	 на	 20.	 међународном	 салону	 урбанизма	 у	 Нишу	 2011.	 године	 у	
категорији	„Просторни	планови“	за	Просторни	план	јединице	локалне	самоуправе	
Бојник.	Руководилац	израде	плана	са	Б.	Митровић.	

- 1.	 награда	 на	 16.	 међународном	 салону	 урбанизма	 у	 Нишу	 2007.	 у	 категорији	
„Урбанистички	 пројекти	 и	 реализације“.	 за	 Урбанистички	 пројекат	 етно-насеља	
„Свети	 Симеон	 –	 Мироточиви“,	 локалитет	 „Јарам“	 на	 Копаонику.	 Руководилац	
пројекта	са	М.	Ваљаревић	и	Т.	Клишманић.	

- 2.	 награда	 на	 16.	 Међународном	 салону	 урбанизма	 у	 Нишу2007.	 у	 категорији	
„Планови	детаљне	регулације“	за	План	детаљне	регулације	пословно-производне	
зоне,	по	моделу	„Техно	парка“,	насеља	Чока	и	Сента.	Руководилац	израде	плана.	

- 3.	 награда	 на	 16.	 Међународном	 салону	 урбанизма	 у	 Нишу	 2007.	 у	 категорији	
„Истраживања	 и	 студије“,	 за	 Студију	 развоја	 Сокобање.	 Руководилац	 израде	
студије	са	Т.	Клишманић.	

- 1.	 награда	 на	 16.	 међународном	 салону	 урбанизма	 у	 Нишу	 2007.	 у	 категорији	
„Генерални	планови,	планови	општег	уређења	и	планови	генералне	регулације“	за	
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План	 генералне	 регулације	 археолошког	 локалитета	 Виминацијум.	 Руководилац	
израде	плана.	

- 3.	 награда	 на	 15.	 урбанистичком	 салону	 у	 Новом	 Саду	 2006.	 у	 категорији	
„Истраживања	и	студије“	за	Секторску	студију	за	потребе	израде	просторног	плана	
Црне	 Горе,	 под	 	 називом	 „Урбанизација,	 развој	 насеља	 и	 функција	 урбаних	
центара“.	Коаутор	са	М.	Ралевићем,	доц.	А.	Ступар,	Р.	Стаматовић,	Т.	Клишманић	и	
Ј.	Маричевић.	

- 2.	 награда	 на	 15.	 урбанистичком	 салону	 у	 Новом	 Саду	 2006.	 у	 категорији	
„Генерални	 урбанистички	 планови“	 за	 Планове	 генералне	 регулације	 насеља	 на	
Тари.	Руководилац	израде	плана.	Аутор	методологије:	М.	Ралевић.	

- 2.	 награда	 на	 15.	 урбанистичком	 салону	 у	 Новом	 Саду	 2006.	 у	 категорији	
„Конкурси“	 за	 конкурсно	 урбанистичко-архитектонско	 решење	 уређења	 старог	
дела	 града	 „Занатска	 чаршија“	 у	 Аранђеловцу.	 Коаутор	 са	 М.	 Вукмировић,	 у	
категорији	конкурса.	

- Годишња	 награда	 Удружења	 урбаниста	 Србије,	 за	 остварене	 резултате	 који	 су	
значајно	допринели	развоју	и	афирмацији	струке,	2005.	године.	

- 1.	 награда	 на	 урбанистичком	 салону	 у	 Нишу	 2000.	 у	 категорији	 „Истраживања	 и	
студије“,	 за	 „Студију	о	могућностима	активирања,	правцима	развоја	и	моделима	
трансформисања	простора	уз	улицу	Крајишких	бригада	у	Српском		Броду“.	

- 2.	 награда	 на	 урбанистичком	 салону	 у	 Нишу	 2000.	 категорији	 „Конкурси“,	 за	
конкурсно	решење	„Отворени	простори	на	прагу	21.	века	-	окружења	парка	Блоње	
у	Кракову“.	

- 2.	 награда	 на	 урбанистичком	 салону	 у	 Нишу	 1999.	 у	 категорији	 „Урбанистички	
пројекти	 и	 реализације“,	 за	 Урбанистички	 пројекат	 каменолома	 у	 Рашићима-
Ивањица,	„Технички	системи	пријатељски	према	окружењу“.  
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Б.	ПРЕДЛОГ	КОМИСИЈЕ	

На	 основу	 детаљног	 прегледа	 конкурсног	 материјала	 који	 je	 на	 расписани	 конкурс	
поднеo	пријављени	кандидат,	руководећи	се	у	свом	раду	следећим	документима:			
§ Закон	 о	 високом	 образовању	 („Сл.	 Гласник	 РС”,	 бр.	 76/05,	 100/07	 -	 аутентично	

тумачење,	97/08,	44/2010,	93/12,	89/13	и	99/14,	45/15	-	аутентично	тумачење	и	68/15	
и	87/16);	

§ Статут	Aрхитeктoнскoг	Факултета	у	Београду	(„Сл.	Билтен	АФ“,	бр.	105/15	-	пречишћен	
текст	и	115/17);	

§ Статутом	 Универзитета	 у	 Београду	 („Гласник	 УБ”,	 бр.	 186/15	 -	 пречишћен	 текст	 и	
189/2016);	

§ Правилник	о	минималним	условима	за	стицање	звања	наставника	на	Универзитету	у	
Београду”	(„Гласник	УБ“	бр.	192/16	и	195/16);	

§ Минималним	 условима	 за	 избор	 у	 звање	наставника	 на	 универзитету	 („Сл.	 гласник	
РС”,	бр.	101/15);	

Комисија	у	саставу:	
- др	 Ева	 Ваништа	 Лазаревић,	 дипл.	 инж.	 арх.,	 редовни	 професор	 –	 председник	

Комисије,	
Универзитет	у	Београду	-	Архитектонски	факултет,	

- др	Владан	Ђокић,	дипл.	инж.	арх.,	редовни	професор,		
Универзитет	у	Београду	-	Архитектонски	факултет,	

- др	Дарко	Реба,	дипл.	инж.	арх.,	ванредни	професор,		
Универзитет	у	Новом	Саду	–	Факултет	техничких	наука.	

закључила	 је	 да	 је	 пријављени	 кандидат	 на	 расписан	 конкурс	 поднео	 благовремену	
пријаву,	на	начин	прописан	расписом	конкурса,	а	даљим	детаљним	увидом	у	приспели	
конкурсни	материјал,	Комисија	закључује:	

- кандидат,	 др	Александра	Ђукић,	 дипл.инж.арх.,	испуњава	 све	 услове	 одређене	
Минималним	критеријумима	за	избор	у	наставничко	звање	ванредног	професора	
на	Универзитету	у	Београду,	за	групацију	техничко-технолошких	наука,		

На	основу	свега	претходно	наведеног,	Комисија	констатује	да	кандидат	др	Александра	
Ђукић,	дипл.	инж.	арх.	испуњава	услове	за	избор	у	звање	ванредног	професора	за	ужу	
научну	област	Урбанизам.	
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Б.1.	 ОЦЕНА	О	РЕЗУЛТАТИМА	НАУЧНОГ	И	ИСТРАЖИВАЧКОГ	РАДА	

На	основу	општих	и	посебних	услова	предвиђених	Законом	о	раду	(„Сл.	гласник	РС”,	бр.	
24/05,	 61/05,	 54/09,	 32/13,	 75/14	 и	 13/17	 -	 одлука	 УС),	 чланом	 65	 Закона	 о	 високом	
образовању	(„Сл.	гласник	РС”,	бр.	76/05,	100/07	-	аутентично	тумачење,	97/08,	44/2010,	
93/12,	89/13,	99/14,	45/15	-	аутентично	тумачење,	68/15	и	87/16),	Статутом	Универзитета	
у	 Београду	 („Гласник	 УБ”,	 бр.	 186/15	 -	 пречишћен	 текст	 и	 189/2016),	 Правилником	 о	
минималним	 условима	 за	 стицање	 звања	 наставника	 на	 Универзитету	 у	 Београду	
(„Гласник	 УБ”,	 бр.	 192/16	 и	 195/16)	 и	 Минималним	 условима	 за	 избор	 у	 звање	
наставника	на	универзитету	 („Сл.	 гласник	РС”,	бр.	101/15),	 утврђени	су	критеријуми	за	
стицање	 звања	 наставника	 на	 Универзитету	 у	 Београду	 за	 групацију	 техничко-
технолошких	 наука.	 Поред	 општих	 услова,	 поменутим	 Правилником	 утврђени	 су	 и	
изборни	услови	за	стицање	наставничког	звања	ванредног	професора	и	дати	у	табели	В	
за	 групацију	 техничко-технолошких	 наука,	 које	 је	 Комисија	 имала	 у	 виду	 при	
вредновању	 рада	 кандидата,	 поред	 критеријума	 прописаних	 Статутом	Факултета	 („Сл.	
билтен	АФ”,	бр.	105/15-пречишћен	текст	и	115/17)	донела	закључак	да:	

др	 Александра	 Ђукић	 испуњава	 све	 формалне	 и	 суштинске	 критеријуме	 прописане	
овим	актима:	

Обавезни	услови	
1. поседује	научни	степен	доктора	наука,	
2. има	искуство	у	педагошком	раду	са	студентима	од	24	године,	
3. има	 позитивну	 оцену	 педагошког	 рада	 добијену	 у	 студентским	 анкетама	 током	

целокупног	претходног	изборног	периода,	
4. има	објављен	практикум	и	три	научне	монографије,	

5. има	укупно	5	(пет)	радова	(потребноје	најмање	4	рада)	објављених	у	међународним	
научним	часописима	у	категорији	М21,	М22	и	М23	и	AHCI	из	научне	области	за	коју	
се	бира,	реферисаним	у	међународној	цитатној	бази	Journal	Citation	Report	и	Web	of	
Science	(Science	Citation	Index	Expanded	-	SCIE,	Social	Science	Citation	Index	-	SSCI,	Arts	
and	Humanities	Citation	Index	-	AHCI):	од	тогаима	3	(три)	рада	(потребанје	најмање	1	
рад)	објављена	после	избора	у	звање	ванредног	професора.	
Радови	које	кандидат	има	могу	се	разврстати	у	следеће	категорије:		
- 1	рад	у	категорији	М21а	и		
- 4	рада	у	категорији	М23.	

6. има	 69	 (шездесет	 и	 девет)	 саопштења	 (потребно	 је	 3)	 на	 међународним	 или	
домаћим	скуповима	(категорије	М31-М34	и	М61-М64)	након	првог	избора	у	звање	
ванредног	 професора,	 од	 којих	 су	 9	 (девет)	 предавања	 по	 позиву.	 Пре	 избора	 у	
звање	 ванредног	 професора	 има	 67	 (шездесет	 и	 седам)	 саопштења	 на	
међународним	или	домаћим	скуповима	(категорије	М31-М34	и	М61-М64),	

7. поседује	позитивне	резултате	у	развоју	научнонаставног	подмлатка,		
8. учествује	 у	 комисијама	 за	 одбрану	 завршних	 радова	 и	 у	 својству	 ментора:	

дипломских	радова	и	 завршних	мастер	радова	 (више	од	10),	магистарских	радова	
(10),	специјалистичких	радова	(8)	и	докторских	радова	(3	одбрањена,	6	доктораната	
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којима	 је	 тренутно	 ментор).	 Поред	 тога,	 кандидат	 је	 учествовао	 као	 члан	 у	 више	
десетина	комисија	за	одбрану	дипломских	радова	и	завршних	мастер	радова.	

9. активно	 учествује	 у	 научним	 пројектима	 –	 укупно	 учествовала	 на	 25	 научних	
пројеката.	

	

Изборни	услови:	

1. Стручно-професионални	допринос	
Стручни	и	професионални	рад	кандидата	огледа	се	у	учешћу	на	научним	скуповима	
националног	 или	 међународног	 нивоа;	 менторству	 или	 чланству	 у	 комисијама	 за	
израду	 завршних	 радова	 на	 мастер	 академским,	 специјалистичким	 	 и	 докторским	
студијама;	 израдом	 елабората	 или	 студија	 као	 аутор	 или	 коаутор;	 учешћем	 у	
реализацији	стручних	пројеката	и	планова,	као	и	на	излагању	на	стручним	изложбама	
иучешћу	на	конкурсима;	поседује	лиценце.	

2. Допринос	академској	и	широј	заједници	
Допринос	 академској	 широј	 заједници	 огледа	 се	 у:	 чланству	 у	 органу	 управљања,	
стручног	 органа,	 помоћних	 стручних	 органа	 или	 комисија	 на	 факултету;	 чланству	 у	
стручној	 комисија	 у	 широј	 друштвеној	 заједници;	 учешћу	 у	 ваннаставним	
активностима	студената;	учешћу	у	наставним	активностима	који	не	носе	ЕСПБ	бодове	
(перманентно	 образовање,	 курсеви	 у	 организацији	 професионалних	 удружења	 и	
институција	или	сл.).	

3. Сарадња	 са	другим	високошколским,	научноистраживачким	установама,	односно	
установама	културе	или	уметности	у	земљи	и	иностранству	
Др	 Александра	 Ђукић	 је	 у	 свом	 научном,	 наставном	 и	 професионалном	 раду	
учествовала	у	реализацији	пројеката,	студија	или	других	научних	остварења	са	другим	
високошколским	 или	 научноистраживачким	 установама	 у	 земљи	 или	 иностранству;	
ангажована	 је	у	комисијама	на	другим	високошколским	 	или	научноистраживачким	
установама	 у	 земљи	 или	 иностранству;	 учестововала	 је	 као	 члан	 у	 органима	 или	
професионалним	 удружењима	или	организацијама	националног	или	међународног	
нивоа;	гостује	и	предаје	по	позиву	на	универзитетима	у	земљи	или	иностранству.	

Б.1.1	 НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ	РАД	

Б.1.1.1.	 Стицање	формалних	квалификација	

Од	 самог	 почетка	 	 научноистраживачког	 рада	 др	 Александра	 Ђукић	 показује	 стручно	
занимање	за	област	урбанистичког	пројектовања	и	планирања,	са	посебним	нагласком	
на	поља	урбане	морфологије	и	урбане	обнове.	Своја	истраживања	усмерава	на	следеће	
подобласти:	
- урбани	дизајн	–	обликовање	градских	простора,	
- урбана	регенерација,	
- урбана	мобилност-пешачко	кретање	у	граду	и	пешачке	зоне,	
- brownfield	пројекти	у	урбаној	обнови,	
- климатске	промене	и	урбанистичко	пројектовање,	
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- концепт	паметног	града,	
- трансформација	градских	матрица,	
- концепт	градова	у	опадању	и	њихов	(поновни)	развој,	
- културни	туризам	и	градски	простор,	
- коришћење	ИКТ	технологија	у	градском	простору.	

Ове	области	су	непосредно	усмерене	на	ужу	научну	област	Урбанизам	и	налазе	примену	
у	оквиру	предмета	из	те	области.		

У	 својој	 магистарској	 тези	 под	 насловом	 „Континуитети	 урбаног	 развоја	 градова	
Баната”,	 кандидаткиња	 се	 бави	 истраживањем	 из	 области	 урбанизма	 са	 елементима	
морфологије.	 Она	 у	 себи	 обједињују	 истраживања	 започета	 на	 последипломским	
студијама,	као	и	истраживања	која	обухватају	регионални	контекст	предметних	градова,	
а	 које	 је	 ауторка	 самостално	 истражила.	 Урађено	 је	 оригинално	 истраживање	 и	
истакнуте	су	важне	карактеристике	 генезе	и	развоја	банатских	 градова	и	указано	 је	на	
факторе	 који	 су	 битно	 одредили	 трансформацију	 и	 идентитет	 предметних	 градова.	 У	
овом	истраживању	полази	се	пре	свега	од	природних	и	створених	услова	који	су	утицали	
на	 генезу	 и	 трансформацију	 градова,	 а	 затим	 се	 истражују	 специфичне,	 претежно	
морфолошке	 карактеристике	 основних	 урбанистичких	 микроелемената.	 На	 веома	
прегледан	 и	 систематичан	 начин	 анализирани	 су	 фактори	 који	 су	 одредили	
трансформацију	 и	 идентитет	 банатских	 градова,	 као	и	 плански	документи,	 од	 којих	 су	
они	из	друге	половине	20.	века	по	први	пут	систематизовани	и	истраживани.	Допринос	
се	 огледа	 и	 у	 оригиналним	 скицама	 градова	 на	 којима	 је	 ауторка	 приказала	 развој	
урбаних	матрица	кроз	одговарајуће	временске	периоде.	Дате	су	препоруке	и	сугестије	
за	 реконструкцију	 ових	 градова,	 као	 и	 препоруке	 за	 обликовање	 и	 елементе	
материјализације,	а	у	циљу	очувања	идентитета	предметних	градова	и	њихових	урбаних	
микроелемената.	

У	 докторској	 дисертацији	 под	 насловом	 „Очување	 идентитета	 главне	 улице	
војвођанског	 града	 у	 функцији	 урбане	 обнове”	 кандидаткиња	 се	 даље	 бави	
истраживањем	 најзначајнијих	 урбаних	 елемената,	 првенствено	 главним	 улицама,	 у	
циљу	 очувања	 њиховог	 идентитета,	 а	 на	 начин	 да	 се	 формирају	 образци	 за	 њихову	
урбану	обнову.	Применљивост	и	верификација	остварених	резултата	ове	дисертације	се	
могу	оцењивати	и	у	оквиру	теоријских		и	у	оквиру	практичних	истраживања.	Утврђено	је	
да	 је	 у	 оквиру	 теоријских	 истраживања	 извршена	 нова	 систематска	 обрада	феномена	
главне	 градске	 улице,	 да	 је	 анализирана	 главна	 градска	 улица	 војвођанског	 града	 на	
релевантним	примерима.	Истраживањем	њене	генезе,	развоја	и	достигнутих	вредности,	
утврђене	 су	 оне	 карактеристике	 које	 битно	 утичу	 на	њен	 идентитет,	 а	 преко	ње	 и	 на	
индентитет	 града.	 Са	 друге	 стране,	 анализом	 расположивих	 постулата	 и	 искустава	
урбане	обнове,	формиран	је	методолошки	оквир	за	приступ	пројектовању	и	планирању	
у	заштићеним	историјским	срединама.	У	оквиру	практичних	истраживања,	а	на	основу	
обимних	 мултидисциплинарних	 истраживања,	 А.	 Ђукић	 је	 констатовала	 потребу	 за	
утврђивањем	 архитектонско-урбанистичких	 образаца	 у	 процесима	 урбане	 обнове	
главне	 градске	 улице	 војвођанског	 града.	 Ови	 обрасци	 су	 са	 једне	 стране	
конкретизовали	 претходно	 постављене	 теоретске	 поставке,	 а	 са	 друге	 представљају	
смернице	 за	 планске	 процедуре	 у	 процесима	 урбане	 обнове	 и	 реконструкције	 главне	
градске	улице	и	историјског	градског	језгра	војвођанског	града	средње	величине.		
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Поред	 поменутих	 научних	 доприноса	 постигнути	 су	 и	 следећи	 додатни	 теоријски	
доприноси:	 систематизација	 истраживања	 у	 	 области	 урбане	 обнове	 и	 утврђивање	
елемената	 идентитета	 главне	 градске	 улице.	 У	 раду	 су	 постигнути	 и	 следећи	 стручни	
доприноси:	издвајање	вредности	главне	градске	улице	војвођанског	града,	формирање	
сета	практичних	алата	за	урбану	обнову	и	реконструкцију	главне	градске	улице	и	приказ	
применљивости	архитектонско-урбанистичких	образаца	у	планерској	пракси	у	Србији.	

Практична	примена	резултата	 је	могућа	применом	унапређених	постојећих	образаца	и	
новоформираних	образаца	и	правила	на	пољу	урбане	обнове	и	реконструкције,	којима	
се	са	једне	стране	проверавају	и	конкретизују	постављене	теоретске	претпоставке,	а	са	
друге	 пружају	 смернице	 и	 опције	 у	 урбанистичком	 планирању	 и	 пројектовању,	 у	
заштићеним	историјским	целинама,	а	посебно	у	војвођанским	градовима.	

На	основу	резултата	истраживања	кандидаткиња	указује	на	могућности	за	унапређење	
праксе	 урбане	 обнове,	 као	 и	 планерске	 праксе	 у	 Србији.	 Пракса	 урбане	 обнове	 и	
реконструкције	 историјских	 језгара	 у	 Србији,	 као	 и	 законска	 регулатива,	 су	 у	 знатном	
заостатку	 за	 савременим	 приступима	 развијених	 земаља,	 а	 овај	 заостатак	 није	
последица	искључиво	недостатака	средстава	нити	планирања	у	условима	неизвесности.	
У	 раду	 се	 стога	 указује	 на	 значај	 даљег	 развијања	 алата,	 инструмената	 и	 метода	 за	
имплементацију	 пројеката	 урбане	 обнове,	 али	 и	 за	 пројекте	 реконструкције	 главне	
градске	 улице	 и	 историјског	 градског	 језгра.	 Рад	 пружа	 и	 смернице	 за	 спровођење	
урбане	обнове	у	различитим	сценаријима,	а	истовремено	указује	на	неопходност	даљег	
унапређењивања	 архитектонско-урбанистичких	 образаца,	 чиме	 би	 се	 практично	
побољшала	перспектива	за	очување	идентитета	главне	градске	улице,	али	и	генерално	
пракса	грађења	у	заштићеној	урбаној	средини.			

Б.1.1.2.	Научно-истраживачки	пројекти	

Кандидат	 је	 до	 сада	 активно	 учествовао	 као	 истраживач	 у	 25	 међународних	 и	
националних	научноистраживачких	пројеката	од	чега	6	након	извора	у	звање	ванредног	
професора,	а	19	пре	тога.	

Б.1.1.3.	Научни	радови		

Др	 Александра	 Ђукић	 је	 као	 резултат	 свог	 досадашњег	 научног	 рада,	 након	 избора	 у	
звање	 ванредног	 професора	 објавила	 више	 десетина	 радова	 из	 уже	 научне	 области	
Урбанизам	за	које	се	бира	у	наставничко	звање.	

Комисија	 посебно	 истиче	 следеће	 радове:	 3	 (три)	 рада	 публикована	 након	 избора	 у	
звање	 ванредног	 професора	 објављена	 у	 међународним	 научним	 часописима	 у	
категорији	 М21а	 и	 М23,	 реферисаним	 у	 међународној	 цитатној	 бази	 Journal	 Citation	
Report	и	Web	of	Science	(Science	Citation	Index	Expanded	-	SCIE,	Social	Science	Citation	Index	
-	 SSCI),	 уређивање	 водеће	 међународне	 монографије	 (М17),	 уређивање	 истакнутих	
међународних	 научних	 часописа	 у	 својству	 госта-уредника	 (М28б),	 уређивање	
међународног	научног	часописа	(М29а)	и	ауторство	у	4	рада	у	међународним	научним	
часописима	 са	 истакнутих	 конференција,	 које	 су	 укључење	 у	 цитатне	 индексе	Web	 of	
Conference,	Elsevier	Proceedings	и	Thomson-Reuters.	
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Сви	 претходно	 наведени	 радови	 обрађују	 тематику	 из	 ообласти	 урбанистичког	
пројектовања	 и	 планирања,	 односно	 баве	 се	 тематиком	 коју	 др	 Александра	 Ђукић	
предаје	 у	 настави	 на	 Архитектонском	 факултету	 на	 мастер	 и	 докторским	 академским	
студијама	архитектуре.		

У	 појединим	 радовима	 приказани	 су	 резултати	 дугогодишњег	 истраживања	 на	
међународним	 и	 националним	 научноистраживачким	 пројектима.	 У	 радовима	 су	
приказана	 теоријска	 и	 практична	 решења	 проблема	 до	 којих	 је	 кандидат	 у	 свом	
стручном	и	научно	истраживачком	раду	дошао.	У	свим	радовима	је	на	најбољи	могући	
начин	 обједињен	 стручни,	 теоретски	 и	 научноистраживачки	 рад.	 Сви	 радови	 су	
проистекли	и	из	стручног	рада	др	Александре	Ђукић	на	пројектима	на	којима	је	радила.	
Сви	ови	радови	су	из	научне	области	Урбанизам.	

Радови	које	 је	др	Александра	Ђукић	објавила	и	презентовала	из	области	истраживања	
главне	 градске	 улице	 и	 пешачких	 зона	 и	 утицаја	 климатских	 промена	 на	 њих	 су	
проистекле	 из	 дугогодишњег	 научног	 истраживачког	 рада	 кандидата.	 Ови	 радови		
представљају	значајан	допринос	развоју	научне	мисли	у	нашим	научним	круговима,	као	
и	на	ширем	научном	плану,	а	 такође	и	у	 савременој	урбанистичкој	пракси.	Све	ово	се	
може	сагледати	кроз	велики	број	хетероцетата	ових	радова.	

Комисија	 наглашава	 да	 сви	 научни	 радови	 кандидата	 саопштени	 на	 међународним	 и	
домаћим	 научним	 скуповима	 као	 и	 објављени	 у	 међународним	 и	 домаћим	 научним	
часописима	и	монографијама	представљају	значајан	допринос	за	развој	урбанизма	као	
научне	области.		

Б.1.2.	ОЦЕНА	РЕЗУЛТАТА	У	ОБЕЗБЕЂИВАЊУ	НАУЧНО–НАСТАВНОГ	ПОДМЛАТКА	

Ангажовање	 ванредног	 професора	 др	 Александре	 Ђукић	 у	 процесу	 обезбеђивања	
наставно-научног	подмлатка	се	до	сада	одвијао	на	више	нивоа.	

Својим	дугогодишњим	непосредним	радом	у	процесу	припреме	и	реализације	наставе,	
прво	 као	 асистент,	 доцент	 а	 касније	 као	 ванредни	 професор,	 радећи	 са	 својим	
непосредним	сарадницима,	тако	и	са	осталим	сарадницима	са	Департмана,	кандидат	је	
значајно	допринео	обезбеђивању	научно-наставног	подмлатка	Факултета.	

Као	 ванредни	 професор	 на	 Архитектонском	 факултету	 Универзитета	 у	 Београду,	 др	
Александра	 Ђукић	 ради	 са	 студентима	 који	 су	 били	 посебно	 заинтересовани	 за	 теме	
урбанистичког	пројектовања	и	планирања,	кроз	следеће	предмете:	 студио	пројекте	на	
основим	студијама	„Урбанистичко	пројектовање	стамбених	целина“	и	„Одрживе	урбане	
заједнице“,	 Урбанистички	 студио	 СП3	 -	 Креативни	 град,	 Урбан	 лаб	 -	 архитектонско-
урбанистички	 мастер	 студио,	 Студио	М9	 –	 дипломски	 рад,	 те	 специјалистички	 студио	
„Урбана	 обнова	 –	 градови	 у	 новом	 миленијуму“,	 семинар	 „Урбана	 обнова	 и	
реконструкција“;	 на	 обавезним	 предметима	 на	 основим	 студијама	 „Обликовање	
градских	 простора“	 и	 мастер	 студијама	 интегралног	 урбанизма	 предмете	 „Савремени	
урбанистички	 концепти“	 и	 „Методологија	 урбаног	 дизајна“,	 на	 изборним	 предметима	
„Морфологија	 градских	 потеза“	 и	 „Мрежа	 пешачких	 токова	 у	 функцији	 урбаног	
редизајна	 отворених	 градских	 простора“	 на	 мастер	 студијама;	 као	 и	 на	 изборном	
предмету	 „Урбани	 обрасци“	 на	 Докторским	 студијама.	 Раније,	 у	 звању	 доцента	 и	
асистента,	 др	 Александра	 Ђукић	 је	 радила	 такође	 на	 предметима	 из	 области	
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урбанистичког	пројектовања	и	планирања,	где	је	остварила	значајан	допринос	у	раду	са	
студентима:	 Урбанистичка	 техника	 и	 композиција,	 Урбана	 средина	 и	 урбанизација,	
Урбано	зонирање,	Урбане	функције	-	становање,	Урбане	функције	-	рекреација,	Урбане	
функције	 -	 центри	 и	 Урбанистичко	 и	 просторно	 планирање,	 Синтезни	 пројекат	 1,	
изборни	 предмети	 „Урбанистичка	 композиција	 2“,	 „Урбана	 реконструкција“	 ,	 студио	
пројекат	на	магистарским	студијама	„Урбанo	планирање,	дизајн	и	менаџмент“.		

Њени	 студенти	 су	 се	 на	 крају	 студија	 у	 свом	 дипломском	 раду	 определили	 за	
истраживање	 урбане	морфологије,	 урбане	 обнове	 и	 реконструкције	 и	 показали	 вешту	
примену	знања	која	су	усвојили	управо	у	раду	на	предметима	на	којима	им	је	кандидат	
био	 асистент,	 доцент	 или	 ванредни	 професор.	 Неки	 од	 ових	 студената	 касније	 су	 се	
определили	 да	 похађају	 последипломске,	 а	 затим	 докторске	 студије,	 и	 сами	 баве	
научноистраживачким	 и	 педагошким	 радом.	 Поред	 тога,	 као	 матични	 асистент	 на	
појединим	 предметима	 кандидат	 је	 помагао	 у	 осмишљавању	 задатака	 као	 и	
организацији	 и	 одвијању	 вежбања	 колегама	 сарадницима	 у	 настави.	 Својим	 млађим	
колегама	помагао	је	у	настојањима	да	се	научно,	педагошки	и	стручно	усавршаве,	као	и	
да	 се	 припреме	 за	 наставнички	 позив,	 непрестано	 их	 подржавајући	 и	 усмеравајући	 у	
научноистраживачком	раду.	

Поред	поменутих	формалних	 ангажмана	 којима	 је	 др	Александра	Ђукић	доприносила	
развоју	 наставно-научног	 подмлатка,	 он	 је	 и	 током	 рада	 са	 млађим	 колегама,	
дипломцима,	 сарадницима,	 студентима	 последипломских	 и	 докторских	 студија	 увек	
била	 спремна	 да	 их	 усмери,	 подржи	 и	 да	 им	 помогне	 у	 њиховом	 усавршавању	 и	
истраживачком	раду	и	остварењу	постављених	академских	циљева.	

Све	 наведено	 говори	 о	 способностима	 кандидата	 да	 препозна,	 издвоји	 и	 додатно	
подстакне	сараднике	који	представљају	одличан	наставни	и	научни	потенцијал.	

Б.1.3.	ОЦЕНА	О	РЕЗУЛТАТИМА	ПЕДАГОШКОГ	РАДА	

Комисија	 посебно	 цени	 педагошки	 рад	 др	 Александре	 Ђукић	 који	 је	 уочен	 од	 самог	
почетка	 рада	 на	 Архитектонском	 факултету	 у	 Београду.	 Ангажована	 је	 у	 настави	
полазећи	 од	 сарадничких	 звања	 асистента–приправника	 и	 асистента,	 а	 у	 избору	 у	
наставничком	звању	доцента	и	ванредног	професора.	

Кандидат	др	Александра	Ђукић	је	од	свог	доласка	на	факултет	1994.	године	на	тадашњу	
Катедри	 за	 урбанизам	и	просторно	планирање,	била	укључена	у	рад	на	предметима:	
Урбанистичка	 техника	 и	 композиција,	 Урбана	 средина	 и	 урбанизација,	 Урбано	
зонирање,	Урбане	функције	-	становање,	Урбане	функције	-	рекреација,	Урбане	функције	
-	 центри	 и	 Урбанистичко	 и	 просторно	 планирање,	 као	 и	 на	 Синтезном	 пројекту	 1.	
Учествује	са	студентима	на	осам	радионица	и	студентских	конкурса	у	својству	ментора	и	
коментора.	

После	 избора	 у	 доцента,	 кандидаткиња	 самостално	 руководи	 	 предметом	
„Урбанистичка	 композиција	 2“	 на	 Изборној	 групи	 предмета	 (ИГ4)	 „Урбана	
реконструкција“	(као	предавач	и	руководилац	практичне	наставе)	и	учествује	у	настави	
на	 предмету	 „Урбанистичка	 техника	 и	 композиција“.	 Учествује	 и	 у	 магистарским	
студијама	 „Урбанo	 планирање,	 дизајн	 и	 менаџмент“	 (као	 члан	 студија	 и	 један	 од	
предавача).	 Такође,	 након	 спровођења	 реформе	 наставе	 у	 складу	 са	 Болоњским	
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процесом	на	Архитектонском	факултету	у	Београду	2005.	године,	у	периоду	2005-2013.	
кандидаткиња	 самостално	 води	 студио	 на	 основним	 академским	 студијама	
(Урбанистички	 студио	 СП3	 -	 Креативни	 град)	 и	 дипломским	 академским	 студијама-
мастер	(Урбан	лаб	-	архитектонско-урбанистички	студио	у	првом	семестар	и	Студио	М9	–	
дипломски	 рад).	 Водио	 студио	 и	 на	 специјалистичким	 студијама	 „Урбана	 обнова	 –	
градови	 у	 новом	 миленијуму“,	 под	 називом	 „Елементи	 улице	 у	 контексту	 обнове“,	
семинар	 „Урбана	 обнова	 и	 реконструкција“	 (први	 семестар	 дипломских	 –	 мастер	
студија).	

Избором	за	доцента,	кандидаткиња	је	била	ангажована	на	Департману	за	урбанизам	на	
следећим	 предметима:	 студију	 на	 основним	 академским	 студијама	 (Урбанистички	
студио	СП3	-	Креативни	град)	и	дипломским	академским	студијама-мастер	(Урбан	лаб	-	
архитектонско-урбанистички	 студио	 у	првом	семестар	и	Студио	М9	–	дипломски	рад).	
Водила	је	студио	и	на	специјалистичким	студијама	„Урбана	обнова	–	градови	у	новом	
миленијуму“,	 под	 називом	 „Елементи	 улице	 у	 контексту	 обнове“,	 семинар	 „Урбана	
обнова	 и	 реконструкција“	 (први	 семестар	 дипломских	 –	 мастер	 студија).	 обавезном	
предмети	 „Обликовање	 градских	 простора“	 (трећи	 семестар	 основних	 студија),	 на	
Изборним	предметима	–	„Морфологија	градских	потеза“	(у	1.	семестру	Мастер	студија)	
и	 „Мрежа	 пешачких	 токова	 у	 функцији	 урбаног	 редизајна	 отворених	 градских	
простора“	 (у	 2.	 семестру	Мастер	 студија),	 на	 урбанистичком	 студију	 и	 семинару	 у	 7.	
семестру	 Интегрисаних	 академских	 студија	 архитектуре,	 обавезне	 предмете	
„Савремени	 урбанистички	 концепти“	 и	 „Методологија	 урбаног	 дизајна“	 на	 Мастеру	
интегралног	 урбанизма,	 студију	 „Урбанистичко	 пројектовање	 стамбених	 целина“	
(трећи	 семестар)	 и	 студију	 „Одрживе	 урбане	 заједнице“	 (четврти	 семестар)	 на	
Основним	 академским	 студијама	 архитектуре,	 као	 и	 изборни	 предмет	 „Урбани	
обрасци“	 на	 Докторским	 студијама.	 Кандидаткиња	 је	 истовремено	 и	 руководилац	
студијске	 целине	 програма	 основних	 академских	 студија	 –	 Архитектура	 „Изборни	
предмет“	(5.	семестар).		

Кандидат	др	Александра	Ђукић	 је	 у	досадашњем	двадесет	 четворогодишњем	раду	на	
Архитектонском	факултету	у	Београду,	у	својству	ванредног	професора	а	раније	доцента	
и	 асистента,	 постепено	 стицала	 и	 показивала	 велики	 ниво	 самосталности	 и	 изузетне	
способности	у	организовању	и	спровођењу	наставе.	Самостално	је	формирала	изборни	
предмет	 „Урбанистичка	 композиција	 2“	 на	 којем	 је	 руководила	 наставом.	 Касније	 је	
самостално	осмислила	и	водила	предмете	„Методологија	урбаног	дизајна“	на	Мастеру	
интегралног	урбанизма	и	„Морфологија	градских	потеза“	и	„Мрежа	пешачких	токова	у	
функцији	 урбаног	 редизајна	 отворених	 градских	 простора“	 на	 Мастер	 студијама	
архитектуре.	Велики	број	студената	који	су	се	пријавили	на	њене	изборне	предмете	дају	
нам	 значајан	 податак	 о	 заинтересованости	 студената	 за	 ту	 наставну	 материју,	 али	 и	
њеном	успешном	раду	са	студентима	који	се	може	видети	кроз	радове	које	су	студенти	
представили	 на	 изложбама	 и	 конференцијама	 из	 те	 области.	 У	 свим	 студентским	
анкетама	добила	је	позитивне,	веома	високе	оцене	педагошког	рада.	

Мора	се	истаћи	значајно	искуство	кандидаткиње	на	последипломским	студијама,	где	је	
држала	 неколико	 предмета	 и	 учествовала	 као	 ментор	 или	 члан	 менторског	 тима	 на	
одбраних	 магистарских,	 специјалистичких	 и	 докторских	 радова.	 Кандидаткиња	 је	
тренутно	руководилац	изборног	предмета	„Урбани	обрасци“	на	Докторским	студијама,	а	
поседује	 искутво	 руковођења	 и	 предавања	 на	 више	 предмета	 на	 магистарским	 и	
специјалистичким	студијама.	Кандидаткиња	 такође	 учествује	 у	 комисијама	 за	одбрану	
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завршних	радова	и	у	својству	ментора	и	то	10	магистарских	радова,	8	специјалистичких	
радова	и	9	докторских	радова,	од	којих	су	3	одбрањена.	Поред	тога,	 кандидаткиња	 је	
учествовала	као	члан	у	више	комисија	за	одбрану	постдипломских	радова.	
На	основу	наведених	ангажмана	кандидаткиње	на	основним,	мастер	и	постдипломским	
академским	 студијама,	 може	 се	 закључити	 да	 је	 др	 Александра	 Ђукић,	 од	 избора	 у	
наставничко	 звање	 ванредног	 професора,	 веома	 активна	 на	 развијању	 и	 унапређењу	
свих	 облика	 наставе	 на	 Архитектонском	 факултету	 у	 Београду,	 а	 посебно	 на	
продубљивању	и	обогаћивању	наставе	из	области	урбаног	дизајна,	урбане	морфологије	
и	урбане	реконструкције	који	спадају	у	ужу	научну	област	Урбанизам	за	које	се	бира	у	
наставничко	звање.	
Комисија	 жели	 још	 једном	 да	 нагласи	 велики	 допринос	 објављених	 радова	
кандидаткиње	 (велики	 број	 поглавља	 у	 монографијама	 и	 велики	 број	 чланака	 у	
међународним	 часописима)	 из	 уже	 научне	 области	 Урбанизам	 за	 који	 се	 бира	 у	
наставничко	звање,	који	су	уврштени	у	курикулуме	обавезних	и	изборних	предмета	на	
основним	 и	 мастер	 академским	 студијима,	 на	 Архитектонском	 факултету	 у	 Београду,	
којим	кандидаткиња	и	руководи.	
На	 основу	 свега	 наведеног,	 Комисија	 закључује	 да	 је	 др	 Александра	 Ђукић	 својим	
дугогодишњим	радом	кроз	све	облике	наставе	показала	да	је	посвећена	унапређењу	и	
обогаћивању	наставе	на	Архитектонском	факултету	у	Београду	на	свим	нивоима	наставе,	
од	 Основних,	 преко	 Мастер	 до	 Докторских	 студија,	 као	 и	 у	 непосредном	 раду	 са	
студентима,	 те	 да	 су	 све	 друге	 активности	 кандидаткиње	 у	 професионалној	 каријери	
посредно	или	непосредно	биле	усмерене	ка	преношењу	својих	знања	и	искустава	поред	
студената	и	на	научни	и	наставни	подмладак.	

Б.1.4.	ОЦЕНА	 О	 АНГАЖОВАЊУ	 У	 РАЗВОЈУ	 НАСТАВЕ	 И	 ДРУГИХ	 ДЕЛАТНОСТИ	
ВИСОКОШКОЛСКЕ	УСТАНОВЕ	

Својим	 досадашњим	 радом	 на	 Архитектонском	 факултету	 у	 Београду	 ванредни	
професор	 др	 Александра	 Ђукић	 је	 показала	 да	 је	 уложила	 много	 труда	 у	 широком	
спектру	активности	везаних	за	функционисање	прво	Катедре	за	урбанизам	и	просторно	
планирање,	а	касније	Департмана	за	Урбанизам	Архитектонског	факултета	Универзитета	
у	Београду.	
Потребно	 је	 истаћи	 бројна	 ангажовања	 кандидаткиње	 у	 комисијама	 у	 оквиру	
Архитектонског	факултета	у	Београду,	прво	за	време	доцентског	 звања,	а	касније	и	од	
унапређења	 у	 звање	 ванредног	 професора:	 Комисије	 за	 обезбеђење	 и	 унапређење	
квалитета	 (2013-2018),	 Радне	 групе	 за	 акредитацију	 специјалистичких	 студија	 (2013),	
Комисије	за	пријемни	испит	на	Мастер	студијама	архитектуре	(2014-),	већа	Докторских	
студија	(2017-),	Комисије	за	нострификацију,	Комисије	за	студентска	питања,	Комисије	
за	организовање	изложби	и	уметнички	рад,	Комисије	за	пријемни	испит	 -	тест	 (2003-
2006),	Комисије	за	обезбеђење	и	унапређење	квалитета	(2012-2013)	и	Радне	групе	за	
акредитацију	 специјалистичких	 студија	 (2007).	 Поред	 тога,	 кандидат	 је	 био	 два	 пута	
биран	 за	 Секретара	 Катедре,	 односно	 Департмана	 за	 Урбанизам	 и	 секретара	
Специјалистичких	студија	„Урбана	обнова	градова	у	новом	миленијуму“.	На	крају,	била	
је	 и	 члан	 Савета	 Архитектонског	 факултета	 (2006-2009),	 као	 и	 заменик	 Шефа	
Департмана	за	Урбанизам	(2009-2012).	
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Комисија	 сматра	 да	 је	 ангажовање	 кандидаткиње	 на	 свим	 нивоима	 наставе	 и	 других	
ваннаставних	 активности	 на	 којима	 она	 учествује,	 значајно	 допринело	 развоју	 ове	
високошколске	институције.	Посебно	се	истиче	квалитет	наставних	програма	и	извођења	
наставе	 којом	 руководи	 ванредни	 професор	 др	 Александра	 Ђукић,	 са	 аспекта	
афирмације	 савременог	 приступа	 у	 областима:	 урбаног	 дизајна	 -	 обликовања,	 урбане	
морфологије	и	урбане	реконструкције.	

Б.2.	 ЗАКЉУЧНО	МИШЉЕЊЕ	И	ПРЕДЛОГ	КОМИСИЈЕ	

Б.2.1.	 	 Закључно	мишљење	

Др	 Александра	 Ђукић	 је	 током	 двадесетчетворогодишњег	 професионалног	 рада	 на	
Архитектонском	 факултету	 Универзитета	 у	 Београду	 остварила	 значајне	 резултате	 на	
свим	пољима	свог	рада	–	научном,	педагошком	и	стручном.	Сагледавање	и	вредновање	
њеног	научног,	педагошког,	професионалног	и	друштвеног	рада,	посебно	у	периоду	од	
када	 је	први	пут	изабрана	у	звање	ванредног	професора,	показује	да	 је	реч	о	 једном	
вредном	 научнику,	 педагогу	 и	 стручњаку	 коме	 је	 превасходно	 опредељење	 научно-
истраживачки	 и	 педагошки	 рад.	 Посматрајући	 њен	 досадашњи	 професионални	 рад	
примећујемо	изразиту	темељност,	свестраност,	разноврсност	али	и	изузетну	озбиљност	
и	посвећеност	у	приступу	различитим	областима	науке,	струке	и	наставе.	

На	основу	детаљног	увида	у	поднету	документацију,	као	и	анализом	резултата	научно-
истраживачког,	 педагошког	 и	 стручног	 рада	 кандидата	 Комисија	 закључује	 да	 је	 др	
Александра	 Ђукић	 стекла	 углед	 свестраног	 и	 веома	 успешног	 научног	 радника	 и	
наставника.	Истовремено,	она	је	драгоцени	члан	наставничког	колектива	Архитектонског	
факултета	који	тежи	непрестаном	иновирању	струке,	као	и	повезивању	теорије	и	праксе	
-	како	у	настави,	тако	и	у	свом	професионалном	раду.	

Б.2.1.1.	Резултати	научног	и	истраживачког	рада	

Узимајући	у	обзир	сав	допринос	остварен	у	научном,	педагошком	и	стручном	раду	др	
Александра	Ђукић,	Комисија	посебно	истиче	следеће	резултате	које	кандидат	наводи	у	
својој	пријави:	

§ Докторску	дисертацију	из	научне	области	Архитектура	и	урбанизам,	из	уже	области	
Урбанизам,	која	представља	студију	у	домену	урбане	морфологије	и	урбане	обнове	и	
реконструкције	и	налази	примену	у	области	савременог	урбанистичког	пројектовања.	

§ Магистарску	 тезу	 из	 уже	 научне,	 односно	 уметничке	 области	 Архитектура	 и	
урбанизам,	 анализира	 начине	 савременог	 посматрања	 уобличавања	 урбаних	
образаца	на	примеру	градова	Баната.	

§ Стручне	публикације	(Скрипте	и	практикуми)	-	5	(пет)	стручних	публикација.	

§ Практикум	 „УрбанЛаб	 Београд	 2020“,	 Архитектонски	 факултет	 у	 Београду.	
Рецензенти:	 проф.	 др	 Е.	 Ваништа	 Лазаревић,	 доц	 мр	 К.	 Лаловић	 и	 А.	 Поповић.	
Коаутор	монографије	са	М.	Вукмировић,	(бр.	стр.	114),	2012.,	тираж	1000,	ISBN	978-
86-7924-070-5.	
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§ Међународна	 научна	 монографија	 –	 практикум:	 „Reassembling	 the	 City:	 Urban	
Regeneration	 of	 the	 Brownfield	 Area	 Rudi	 Čajevac“,	 са	 M.	 Surbock,	 В.	 Вуковић,	 М.	
Станковић,	 C.	 Luchsinger,	 P	 и	 Nigst.	 Рецензенти:	 Е.	 Ваништа-Лазаревић,	 Љ.	
Дошеновић	 и	 B.	 Podrecca.	 Издавачи:	 Vienna	 University	 of	 Technology,	 Carinthia	
University	 of	 Applied	 Science,	 University	 of	 Banja	 Luka,	 Faculty	 of	 Architecture,	 Civil	
Engineering	and	Geodesy,	Бањалука,	БиХ,	2014.	ISBN:	978-	99955-752-2	-9.	

§ Монографија	 „Одржи	 град	 –	 Дизајн	 и	 одрживи	 развој	 за	 паметније	 и	 еколошки	
здраве	заједнице“.	Коаутор	монографије	са	Мрђеновић	Т.	Рецензенти:	Проф.	др	М.	
Ралевић,	др	М.	Пуцар,	проф.	др	Р.	Богдановић,	Архитектонски	факултет	у	Београду,	
Београд,	(бр.	стр.	289),	2015.,	тираж	300,	ISBN	978-86-7924-157-3.	

§ Монографијa	 „Приручник	 о	 успостављању	 интерактивне	 базе	 података	 браунфилд	
локација:	 Browninfo“.	 Уредник	 монографије	 са	 	 Вујичић	 Т.	 и	 један	 од	 аутора.	
Рецензенти:	 З.	 Миовчић	 и	 Ј.	 Бацингер	 (бр.	 стр.	 178),	 Универзитет	 у	 Бањој	 Луци,	
Архитектонско-грађевинско-геодетски	 факултет,	 Deutsche	 Geselischaft	 fuer	
Zusammenarbeit	 (GTZ)	GmbH,	ИНОВА	информатички	инжењеринг,	2014.,	тираж	300,	
ISBN	978-9995-752-1-2.	

§ Међународна	 научна	 монографија:	 „Planning	 Capital	 Cities:	 Belgrade,	 Bucharest,	
Sofia“.	Уредници:	G.	Doytchinov,	A.	Djukic	и	C.	Ionita.	Издавач:	Verlag	der	Technischen	
Universität	 Graz.	 Print:	 www.primerate-druckerei,	 2015	 Verlag	 der	 Technischen	
Universität	Graz,	2015.	ISBN:	978-3-85125-358-6,	ISBN	(e-book):	978-3-85125-399-3.	

Учествовање	 у	 научно-истраживачким	 пројектима	 -	 Активно	 је	 учествовала	 као	
истраживач	 у	 10	 (десет)	 међународних	 и	 13	 (тринаест)	 националних	
научноистраживачких	пројеката.	

§ Стручно	усавршавање	у	иностранству	-	Током	2001.	године	завршавила	курс	„URBAN	
ECONOMIC	DEVELOPMENT“	нa	Galillee	collegue	у	Изралу,	као	стипендиста	Изралског	
Министарства	 спољних	 послова	 -	 Центра	 за	 интернационалну	 кооперацију	
(MASHAV).	Курс	је	обухватао	150	наставних	часова	из	проблематике	урбаног	развоја,	
менаџмента,	проблематике	руковођења	и	одлучивања,	као	и	управљања	градским	
земљиштем	и	инфраструктуром	и	20	часова	практичне	наставе	и	већи	број	стручних	
обилазака.	

§ Научни	рад	из	области	архитектуре	и	урбанизма	који	је	резултовао	са:	

- 5	 (пет)	радова	објављених	у	међународним	научним	часописима	реферисаним	у	
међународној	 цитатној	 бази	 Journal	 Citation	 Report	 и	Web	 of	 Science,	 од	 којих	 3	
(три)	 након	 првог	 избора	 у	 звање	 ванредног	 професора.	 Од	 тога	 један	 рад	 у	
категорији	М21а	и	4	рада	у	категорији	М23;	

- 4	(четири)	рада	у	Националном	часопису	међународног	значаја	(М24);	

- 23	 (двадесет	 и	 три)	 поглавља	 у	 међународним	 монографијама	 (М14)	 и	 3	 (три)	
поглавља	у	истакнутој	монографији	националног	значаја	(М44);	

- 6	(шест)	радова	у	водећим	часописима	националног	значаја	(М51);	

- 136	 (тро	 тридесет	 и	 шест)	 радова	 саопштених	 на	 домаћим	 и	 међународним	
скуповима,	 од	 којих	 69	 (шездесет	 и	 девет)	 радова	 саопштених	 на	 домаћим	 и	
међународним	скуповима	након	избора	у	звање	ванредног	професора,	од	који	су	9	
(девет)	предавања	по	позиву;	
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- Значајне	референце	за	уређивање	међународних	научних	монографија	и	часописа	
и	то	за	1	(једну)	водећу	међународну	монографију	(М17),	4	(четири)	међународне	
монографије	 (М18),	 1	 (један)	 истакнути	 међународни	 научни	 часопис	 (гост	
уредник)	(М28б)	и	1	(један)	међународни	научни	часопис	(М29а).	

- 20	(двадесет)	хетероцитата.	

На	 основу	 изнетих	 резултата	 научног	 и	 стручног	 рада	 др	 Александре	 Ђукић	 Комисија	
сматра	 да	 је	 сасвим	 очигледно	 перманентно	 напредовање	 кандидаткиње	 током	
досадашњег	 научноистраживачког,	 педагошког	 и	 професионалног	 рада,	 при	 чему	 су	
њени	 најзначајнији	 и	 најбројнији	 радови	 остварени	 у	 последњем	 изборном	 периоду	
након	избора	у	звање	ванредног	професора.	

Њен	научноистраживачки	и	стручни	рад	карактеришу	високи	научни	домети,	теоријска	
утемељеност,	 научна	истрајност,	 систематичност	и	ширина	 сагледавања	и	разматрања	
разноврсних	 тема	 којима	 се	 бави,	 а	 највећи	 део	 њеног	 опуса	 и	 активности	 како	 у	
научном	 тако	 и	 у	 стручном,	 професионалном,	 раду	 односи	 се	 на	 ужу	 научну	 области	
Урбанизам,	за	коју	се	кандидат	и	бира.	

Др	Александра	Ђукић	у	свом	научном,	професионалном,	стручном	и	педагошком	раду	
остварује	 константно	 напредовање	 и	 усавршавање,	 а	 њени	 најзначајнији	 резултати	
припадају	 управо	 периоду	 након	 избора	 у	 звање	 доцента	 и	 ванредног	 професора.	 У	
свом	 приступу	 материји	 и	 проблемима	 из	 области	 урбанизма	 кандидаткињ	 показује	
изузетну	методичност,	стручно	знање	и	зрелост	у	приступу	и	анализи	свих	задатака	који	
се	пред	њу	постављају	као	и	доследност	и	прецизност	у	утврђивању	циљева,	доношењу	
закључака	и	изношењу	сопствених	резултата	и	ставова.	

Сви	досадашњи	научни	радови	 кандидаткиње	пружају	 убедљиве	доказе	да	 се	 ради	о	
личности	 која	 се	 јасно	 определила	 за	 научни	 и	 стручни	 рад	 као	 и	 истраживање	
специфичних	тема	из	уже	научне	области	Урбанизам.	Осим	тога	Комисија	истиче	да	 је	
др	 Александра	 Ђукић	 својим	 радом,	 залагањем	 и	 постигнутим	 резултатима	 показује	
своје	широко	и	свестрано	знање	и	из	других	области,	као	и	способност	да	га	примени	у	
настави	и	пренесе	на	студенте	архитектуре.	

Б.2.1.2.		 Резултати	 педагошког	 рада	 у	 обезбеђивању	 научно-наставног	
подмлатка	

Рад	у	настави	др	Александре	Ђукић	везан	је	за	сва	четири	нивоа	наставе	која	се	обављају	
на	 Архитектонском	 факултету	 Универзитета	 у	 Београду:	 Основнe	 студијe,	 Мастер	
академске	студије,	Специјалистичке	студије	и	Докторскe	студијe.	

На	Основним	и	Мастер	 академским	 студијама	 треба	истаћи	њено	 самостално	 вођење	
наставе	на	већ	споменутим	предметима	„Урбанистичка	композиција	2“,		„Методологија	
урбаног	дизајна“,	„Морфологија	градских	потеза“	и	„Мрежа	пешачких	токова	у	функцији	
урбаног	 редизајна	 отворених	 градских	 простора“	 и	 „Урбани	 обрасци“,	 које	 је	 сама	
осмислила.	 Кандидаткиња	 је	 својим	 научним	 способностима	 и	 стручношћу	 успела	 да	
прилагоди	материју	потребама	наставе.	На	Докторским	 студијама	руководи	изборним	
предметом	„Урбани	обрасци“.	

О	квалитетном	раду	са	студентима	може	се	закључити	на	основу:	
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§ Студенти	 др	 Александре	 Ђукић	 су	 учествовали	 у	 бројним	 међународним	
такмичењима,	где	су	освојили	и	престижне	награде.	Посебно	се	издвају	два	успеха;	
успех	 њених	 двоје	 студената	 2010.	 године,	 који	 награђени	 на	 међународном	
студентском	 конкурсу	 у	 организацији	 европских	 школа	 архитектуре	 под	 називом	
„Schindler	award	2010“,	за	регенерацију	комплекса	олимпијских	игара	у	Берлину	из	
1936.	 године;	други	успех	њених	студената	 је	на	међународном	конкурсу	„Larfarge	
International	 Competition	 for	 Students”	 под	 називом	 “Recovering	 the	 Architecture	 of	
Forgotten	Urban	Spaces”,	 у	организацији	EAAE	European	Association	 for	Architectural	
Education.	 Студент	 Предраг	 Игњатовић,	 освојена	 прва	 награда,	 и	 студент	 Никола	
Зимоњић	–	похваљен	рад,	децембар	2006.	године	у	Румунији;	

§ Велики	број	студентских	радова	под	менторством	др	Александре	Ђукић	 је	добијао	
награде	на	међуанродним	и	националним	изложбама	и	салонима	урбанизма.	

Комисија	високо	цени	однос	др	Александре	Ђукић	у	непосредном	раду	са	студентима	на	
вежбањима,	изборним	предметима	и	на	Дипломском-Мастер	раду.	

Поред	педагошког	рада	на	Архитектонском	факултету	у	Београду,	др	Александра	Ђукић	
је	била	позвана	да	одржи	низ	 гостујућих	предавања	у	земљи	и	иностранству.	Посебно	
треба	 истаћи	 гостујућа	 предавања	 на	 универзитетима	 у	 Хонгконгу,	 Каунасу,	 Порту,	
Гранади,	 Барију	 и	 Грацу.	 Овим	 се	 додатно	 потврђује	 да	 су	 њена	 стручност,	 знање	 и	
педагошке	способности	примећене	и	цењене	и	у	другим	високошколским	установама.	

Б.2.1.3.		 Ангажовање	у	развоју	наставе	и	других	делатности	високошколских	
установа	

Двадесетчетвророгодишњим	 радом	 на	 Архитектонском	 факултету	 у	 Београду,	 др	
Александра	Ђукић	је	показала	изузетну	спремност	и	пожртвованост	у	развијању	наставе	
на	 Катедри,	 касније	 Департману	 чији	 је	 члан,	 али	 и	 на	 целом	Факултету.	 Преданим	 и	
савесним	 радом	 на	 Факултету	 постигла	 је	 и	 са	 успехом	 развила	 професионалне	 и	
изузетно	 коректне	 колегијалне	 односе.	 Велико	 залагање	 и	 искрено	 ангажовање	
кандидаткиње	и	њена	жеља	да	се	остваре	што	бољи	резултати	и	већи	квалитет	у	раду	са	
студентима	на	Архитектонском	факултету	тежили	су	очувању	угледа	и	унапређењу	рада	
у	овој	високошколској	установи.		

Б.2.1.4.	Изузетан	професионални	допринос	

Др	Александра	Ђукић	у	свом	досадашњем	стручном	раду	је	доказала	завидно	искуство	у	
шириком	пољу	урбанистичком	пројектовања	и	планирања	и	просторног	планирања,	где	
је	 ругководила	или	 учествовала	 као	део	 тима	 за	израду	докумената	различитог	нивоа	
просторне	 детерминисаности,	 од	 просторних	 планова,	 преко	 генералних	 и	 детаљних	
урбанистичких	 планова,	 до	 урбанистичких	 пројеката,	 студија	 и	 експертиза.	
Архитектонском	 факултету	 служи	 на	 част	 да	 има	 оваквог	 стручњака	 међу	 изабраним	
професорима.	

	



 75/76	

	

Предлог	комисије	

На	основу	детаљног	увида	у	поднету	документацију	и	анализом	научно-истраживачког,	
педагошког	и	стручног	рада	кандидата,	као	и	на	основу	непосредног	и	вишегодишњег	
познавања	њеног	научног,	стручног,	педагошког	и	друштвеног	рада,	Комисија	закључује	
да	 је	 др	 Александра	 Ђукић,	 дипл.инж.арх.	 својим	 досадашњим	 радом	 стекла	 углед	
свестраног	и	успешног	научног	радника	и	наставника,	и	да	би	као	таква	представљала	
драгоценог	члана	наставничког	колегијума	Архитектонског	факултета	у	Београду.	

На	 основу	наведених	 података	може	 се	 закључити	да	др	Александра	Ђукић	испуњава	
све	суштинске	и	формалне	услове	за	избор	у	звање	ванредног	професора	за	ужу	научну	
област:	„Урбанизам”,	на	Департману	за	урбанизам	Архитектонског	факултета	у	Београду,	
прописане	 општим	 и	 посебним	 условима	 предвиђеним	 Законом	 о	 раду,	 Законом	 о	
високом	образовању,	Статутом	Универзитета	у	Београду,	Правилником	о	минималним	
условима	 за	 стицање	 звања	 наставника	 на	 Универзитету	 у	 Београду	 и	 Статутом	
Факултета.	

Комисија	стога	са	задовољством	предлаже	Изборном	већу	Архитектонског	факултета	у	
Београду	да	прихвати	овај	Извештај	и	упути	предлог	Већу	научних	области	грађевинско-
урбанистичких	наука	Универзитета	у	Београду	да	др	Александру	Ђукић	изабере	у	звање	
ванредног	професора	за	ужу	научну	област:	„Урбанизам”,	на	Департману	за	урбанизам	
Архитектонског	факултета	у	Београду	.	

	
	
У	Београду,		 ЧЛАНОВИ	КОМИСИЈЕ	
16.	јануар	2018.	године		 	 	

	

др	Ева	Ваништа	Лазаревић,	дипл.инж.арх.	
редовни	професор,	
Универзитет	у	Београду	-	Архитектонски	факултет,	
	
	
	
	
др	Владан	Ђокић,	дипл.инж.арх.	
редовни	професор,		 	
Универзитет	у	Београду	-	Архитектонски	факултет,	
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др	Дарко	Реба,	дипл.инж.арх.	
ванредни	професор,		
Универзитет	у	Новом	Саду	–	Факултет	техничких	наука	


