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           Образац 4В 

В)ГРУПАЦИЈА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА 

 
С А Ж Е Т А К 

РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА 
ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ 

ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА 
 
 

I - О КОНКУРСУ 
Назив факултета:  Универзитет у Београду - Архитектонски факултет 
Ужа научна област:  Урбанизам 
Број кандидата који се бирају: 1  
Број пријављених кандидата:  1 
Имена пријављених кандидата: 
1. др Александра Ђукић, дипл.инж.арх. 

 
 

II – КАНДИДАТ 1. 
 
1) - Основни биографски подаци 
- Име, средње име и презиме:  Александра (Милорад) Ђукић 
- Датум и место рођења: 4. јануар 1964., Зрењанин 
- Установа где је запослен: Универзитет у Београду – Архитектонски факултет 
- Звање/радно место: ванредни професор 
- Научна област: Урбанизам 
   
2) - Стручна биографија, дипломе и звања 
Основне студије: 
- Назив установе: Универзитет у Београду – Архитектонски факултет 
- Место и година завршетка:  Београд, 1989., просечна оцена током студија 8,92 
- смер:   

Магистеријум: 
- Назив установе: Универзитет у Београду – Архитектонски факултет 
- Место и година завршетка: Београд, 1998. 
- Наслов магистарске тезе: „Континуитети урбаног развоја градова Баната“ 
- Ужа научна, односно уметничка област: Архитектура и урбанизам 

Докторат: 
- Назив установе: Универзитет у Београду Архитектонски факултет 
- Место и година одбране: Београд, 2011. 
- Наслов дисертације: „Очување идентитета главне улице војвођанског града у функцији 

урбане обнове” 
- Ужа научна, односно уметничка област: Архитектура и урбанизам 

Досадашњи избори у наставна и научна звања: 
- 1994-2003. асистент-приправник и асистент на Универзитету у Београду - Архитектонски факултет 
- 2003-2013. доцент на Универзитету у Београду - Архитектонски факултет 
- 2013-         ванредни професор на Универзитету у Београду - Архитектонски факултет 
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3) Испуњени услови за избор у звање ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ: 
 
 
 

 
(заокружити испуњен услов за звање у које се 
бира) 

оцена / број година радног искуства  
 

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

/ 

2 Позитивна оцена педагошког рада у студентским 
анкетама током целокупног претходног изборног 
периода  
 
(Прилог -Студентске анкете) 
 

Школска 2013/14. / МАСА М.04.01 Курс М4.1. Студио: 
Архитектонско-урбанистички пројекат; учешће 9 од 16 
студенaта; просечна оцена 4,75. 

Школска 2013/14. / ОАСА 17.1.78.17.1. Изборни предмет 1 
„Морфологија градских потеза“; учешће 12 од 18 студенaта; 
просечна оцена 4,35. 

Школска 2013/14. / ОАСА 17.2.71 Курс 17.2. Изборни предмет 
2 „Мрежа пешачких путања у функцији урбаног ре-дизајна“; 
учешће 12 од 12 студенaта; просечна оцена 4,26. 

Школска 2015/16. / 17.1.92: Морфологија градских потеза 
(изборни предмет 17.1); учешће 21 од 21 студента; просечна 
оцена 4,54. 

Школска 2015/16. / ИАСА-23031: Обликовање градских 
простора (Обавезни предмет); учешће 48 од 54 студента; 
просечна оцена 4,32. 

Школска 2015/16. / МАСА-11040-03: Морфологија градских 
потеза (Изборни предмет 1 – Урбанизам; учешће: 34 од 35 
студената; просечна оцена 4,28. 

Школска 2015/16. / МАСУ-М1.2: Савремени урбанистички 
концепти (Обавезни предмет); учешће 12 од 30 студената; 
просечна оцена 4,81. 

Школска 2015/16. / ОАСА-23031: Обликовање градских 
простора (Обавезни предмет); учешће 198 од 230 студената; 
просечна оцена 4,22. 

Школска 2015/16. / ОАСА-23072-04: Студио 01б - 
Урбанистичко пројектовање стамбених целина – Пројекат; 
учешће 29 од 30 студената; просечна оцена 4,36. 

Школска 2015/16. / 17.2.85: Мрежа пешачких путања у 
функцији урбаног ре-дизајна (изборни предмет 17.2); учешће 
11 од 22 студента; просечна оцена 4,80. 

Школска 2015/16. / МАСА-12040-04: Мрежа пешачких путања 
у функцији урбаног ре-дизајна (изборни предмет 2 – 
Урбанизам); учешће 17 од 17 студената; ; просечна оцена 4,36. 

Школска 2015/16. / МАСУ-М2.3: Методологија урбаног 
дизајна (Обавезни предмет); учешће: 22 од 31 студента; 
просечна оцена 4,61. 

Школска 2015/16. / ОАСА-24072-04: Студијска целина Студио 
02а - Одрживе урбане заједнице – Пројекат; учешће 27 од 28 
студената; просечна оцена 4,29. 

Школска 2016/17. / ИАСА-23031: Обликовање градских 
простора (Обавезни предмет); учешће 57 од 65 студената; 
просечна оцена 4,10. 

Школска 2016/17. / МАСА-11040-03: Морфологија градских 
потеза (Изборни предмет 1 – Урбанизам); учешће 20 од 22 
студента; просечна оцена 4,57. 

Школска 2016/17. / МАСИУ-11050-03: Морфологија градских 
потеза (Изборни предмет 1); учешће 3 од 3 студента; просечна 
оцена 5,00. 

Школска 2016/17. / ОАСА-23031: Обликовање градских 
простора (Обавезни предмет); учешће 220 од 231 студента; 
просечна оцена 4,04. 
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Школска 2016/17. / ОАСА-23072-04: Студио 01б - 
Урбанистичко пројектовање стамбених целина – Пројекат; 
учешће 21 од 28 студената; просечна оцена 4,09. 

Школска 2016/17. / МАСА-12040-04: Мрежа пешачких путања 
у функцији урбаног ре-дизајна (изборни предмет 2 – 
Урбанизам); учешће 19 од 27 студената; просечна оцена 3,89. 

Школска 2016/17. / МАСИУ-12030: Методологија урбаног 
дизајна (Обавезни предмет); учешће 27 од 33 студента; 
просечна оцена 4,51. 

Школска 2016/17. / МАСИУ-12050-04: Мрежа пешачких 
путања у функцији урбаног ре-дизајна (Изборни предмет 3); 
учешће 4 од 5 студената; просечна оцена 4,94. 

Школска 2016/17. / ОАСА-24072-04: Студијска целина Студио 
02а - Одрживе урбане заједнице – Пројекат; учешће 16 од 22 
студента; просечна оцена 4,11. 

3 Искуство у педагошком раду са студентима 24 године 
 
 
 
 (заокружити испуњен услов за звање у које се 

бира) Број менторства / учешћа у комисији др. 

4 Резултати у развоју научно-наставног подмлатка - Ментор - председник комисија за одбрану за више од 
10 дипломских радова и завршних мастер радова; 

- Ментор - председник комисија за одбрану за више од 
10 магистарских радова; 

- Ментор - председник комисија за одбрану 
специјалистичких радова (8 одбрањених 
специјалистичких радова); 

- Ментор на докторским тезама како на 
Архитектонском факултету у Београду - три 
одбрањена докторска рада и шест доктораната 
којима је ментор. 

- Двоје кандидата (Невена Новаковић и Дубравко 
Алексић) који су код в.проф. др Александре Ђукић 
одбранили и дипломски и докторски рад, су 
тренутно у звању доцента на Универзитету и 
Бањалуци 

5 Учешће у комисији за одбрану завршних радова на 
академским специјалистичким, мастер или 
докторским студијама 

- Члан комисије за одбрану више од 100 дипломских 
радова и завршних мастер радова (више од 10); 

 

 
 

 (заокружити испуњен услов за 
звање у које се бира) 

Број радова, 
саопштења, 
цитата и др 

Навести часописе, скупове, књиге и друго 

6 
Објављен један рад из категорије 
М21; М22 или М23 из научне 
области за коју се бира 

5 
/ 

(приказано кумулативно у објављеним радовима за 
избор у ванредног професора у реду 8) 

7 

Саопштена два рада на научном или 
стручном скупу (категорије М31-
М34 и М61-М64). 136 

/ 
(вреднује се за први избор у звање ванредног 

професора, у реду 13 приказани су неки од радова 
презентовани након избора у звање ванредног 

професора) 

 
8 

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

 
5 
 

1. 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). 
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 (заокружити испуњен услов за 
звање у које се бира) 

Број радова, 
саопштења, 
цитата и др 

Навести часописе, скупове, књиге и друго 

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 (М21а).	

2. 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“, 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 (М23). 

3. 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 (М23). 

4. 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) (M23). 

5. 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) (M23). 

9 

Саопштена три рада на 
међународним или домаћим 
научним скуповима (категорије 
М31-М34 и М61-М64) од избора у 
претходно звање из научне области 
за коју се бира. 

 
69 

/ 
у реду 13 приказани су неки од радова презентовани 

након избора у звање ванредног професора 

 
10 

Оригинално стручно остварење или 
руковођење или учешће у пројекту 

 

 
25 

Четири релевантна научноистраживачна пројекта од 25 
међународних и националних научноистраживачких 
пројеката: 
1. Национални пројекат са међународним учешћем 

„BrownInfo – Methodological Framework for 
Development Of Brownfield Databases“ (срп. BrownInfo 
– Методолошки оквир за развој Brownfield база 
података) – руководилац пројекта. 

2. Међународни пројекат INTERREG: INTERREG 
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 (заокружити испуњен услов за 
звање у које се бира) 

Број радова, 
саопштења, 
цитата и др 

Навести часописе, скупове, књиге и друго 

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. 

3. Учешће у научном пројекту ТР 36035 “Просторни, 
еколошки, енергетски и друштвени аспекти развоја 
насеља и климатске промене – међусобни утицаји“, 
период 2011-2017. године – учесник. 

4. 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 - учесник. 

11 

Одобрен и објављен уџбеник за ужу 
област за коју се бира, монографија, 
практикум или збирка задатака (са 
ISBN бројем) 

 

1. Аутор је практикума под називом „УрбанЛаб 
Београд 2020'', Архитектонски факултет у 
Београду, 2012. Године, рецензенти проф. др Ева 
Ваништа Лазаревић, доц. мр Ксенија Лаловић и 
Александар Поповић, (бр. стр. 114), тираж 
1000,ISBN 978-86-7924-070-5.  

2. Уредник међународне научне монографије: 
„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. 

12 

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

 
3 / 

у реду 8 приказана су 3 рада презентована након 
избора у звање ванредног професора 

13 

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

 
укупно 69 

Избор 8 од 69 радова на међународним конференцијама: 
1. 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“ (М31) 

2. 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 (М32). 
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 (заокружити испуњен услов за 
звање у које се бира) 

Број радова, 
саопштења, 
цитата и др 

Навести часописе, скупове, књиге и друго 

3. 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 (М33). 

4. 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 
(М33). 

5. 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 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 (М33). 

6. 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 (М33). 

7. 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 (М33). 

8. 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 (М33).	
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Објављена два рада из категорије 
М21, М22 или М23 од првог избора 

 
3 

/ 
у реду 8 приказана су 3 рада презентована након 

избора у звање ванредног професора 
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 (заокружити испуњен услов за 
звање у које се бира) 

Број радова, 
саопштења, 
цитата и др 

Навести часописе, скупове, књиге и друго 

у звање ванредног професора из 
научне области за коју се бира. 

 
15 

Цитираност од 10 хетероцитата  
укупно 20 

1. Toward a Methodological Framework for Brownfield 
Database Development. Introduction by the editors: 
Цитирано у једном научном раду: 
- Industrial Heritage in Albania and the Opportunities for 

Regeneration and Adaptive Re-Use. Florian 
Nepravishta. 

2. Principles of climate sensitive urban design analysis in 
identification of suitable urban design proposals. Case 
study: Central zone of Leskovac competition: 
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 

- 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. 

3. Creative cultural tourism as a tool in regional development: 
Цитирано у једном научном раду:  
- Development of tourism infrastructure in the regions of 

Central and Eastern Europe. Peter Čuka, Sławomir 
Dorocki, Tomasz Rachwał. 

4. Creative cultural tourism as a function of competitiveness 
of cities: 
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. 

5. Redesigning the network of pedestrian Spaces in the 
function of reduction of CO2 Emission. Case study: 
Pančevo and Vršac: 
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. 

6. Towards Socially sustainable Healthcare Facilities – the 
Role of Evidence-based Design in Regeneration of 
Existing Hospitals in Serbia (Elsevier Proceedings). 
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 (заокружити испуњен услов за 
звање у које се бира) 

Број радова, 
саопштења, 
цитата и др 

Навести часописе, скупове, књиге и друго 

Цитирано у једном научном раду:  
- A framework for measuring sustainability in healthcare 

system. Omar Awad AlJaberi, Matloub Hussain, Paul R. 
Drake. 

7. 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. 

8. Patchwork or matrix: Testing the capacity of the 
contemporary city (М33): 
Цитирано у 3 научна рада: 
- 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. 

9. 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 

 
16 

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

 
укупно 69	

 
/ 

у реду 13 приказано је 8 радова презентованих након 
избора у звање ванредног професора, од чега су два 

рада по позиву (М31 + М32). 
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Књига из релевантне области, 
одобрен уџбеник за ужу област за 
коју се бира, поглавље у одобреном 
уџбенику за ужу област за коју се 
бира или превод иностраног 
уџбеника одобреног за ужу област 
за коју се бира, објављени у периоду 
од избора у наставничко звање 

 1. 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. 

2. 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 
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 (заокружити испуњен услов за 
звање у које се бира) 

Број радова, 
саопштења, 
цитата и др 

Навести часописе, скупове, књиге и друго 

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

 

5 радова 
Испуњава услов за ментора на Докторским 
академским студијама - Архитектура и урбанизам, 
на основу научних референци (радова са SCI листе) 
у реду 8. Ментор у 9 докторских радова, од чега су 3 
одбрањена. 
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ИЗБОРНИ УСЛОВИ: 

 (изабрати 2 од 3 услова) Заокружити ближе одреднице 
(најмање поједна из 2 изабрана услова) 

1. Стручно-професионални 
допринос 

1. Председник или члан уређивачког одбора научног часописа или 
зборника радова у земљи или иностранству: 
- Уређивање истакнутих међународних научних часописа (гост уредник) 

(М28б) / 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. 

- Уређивање међународних научних часописа (М29а) / 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. 

- Члан уређивачког тима (editorial board) међународног часописа „Journal of 
Sustainable Architecture and Civil Engineering“, Kaunas University of 
Technology, ISSN: 2029-9990, од 2012. године. 

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

- Уредник 5 зборника радова са међународних и националних научних 
конференција. 

2.  Председник или члан организационог одбора или учесник на стручним 
или научним скуповима националног или међународног нивоа. 
- Учешће на више 136 научних скупова националног и међународног значаја; 
- Чланство у научном одбору на 20 међународних конференција; 
- Чланство у организационом одбору 5 међународних конференција; 
- Руковођење заседањима (сесијама) на 13 међународних научних 
конференција. 

3.  Председник или члан у комисијама за израду завршних радова на 
академским специјалистичким, мастер и докторским студијама. 
§ На матичном факултету – Архитектонском факултету у Београду: 
- Ментор - председник комисија за одбрану за више од 10 дипломских 
радова и завршних мастер радова; 

- Ментор - председник комисија за одбрану за више од 10 магистарских 
радова; 

- Члан комисије за одбрану више десетина дипломских радова и завршних 
мастер радова (више од 10); 

- Ментор - председник комисија за одбрану специјалистичких радова (8 
одбрањених специјалистичких радова); 

- Ментор на докторским тезама како на Архитектонском факултету у 
Београду - три одбрањена докторска рада и шест доктораната којима је 
ментор. 

§ На универзитетима у земљи и окружењу: 
- Члан у десетак комисија за одбрану докторских теза на универзитетима у 
Новом Саду, Нишу и Бањалуци и Географском факултету Универзитета у 
Београду. 

§ На универзитетима у иностранству: 
- Коментор на докторским тезама: 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. 

4.   Аутор или коаутор елабората или студија. 
- 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. 

- 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 
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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. 

5.   Руководилац или сарадник у реализацији пројеката: 
Навевено 8 најновијих од укупно 62 пројекта: 
- 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. 

6. Иноватор, аутор или коаутор прихваћеног патента, техничког 
унапређења, експертиза, рецензија радова или пројеката. 
- 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. 

- 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. 
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7. Поседовање лиценце. 
- Поседује лиценце ИКС 200 и 300; Број лиценци: 200064604, 300H53609 

2. Допринос академској и 
широј заједници 

1. Председник или члан органа управљања, стручног органа, помоћних 
стручних органа или комисија на факултету или универзитету у земљи 
или иностранству.  
- 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-). 
- 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). 

2. Члан стручног, законодавног или другог органа и комисија у широј 
друштвеној заједници. 

- 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 Комисије за урбанистичке планове у Панчеву, 2002-2004. 
3. Руковођење активностима од значаја за развој и углед факултета, 
односно Универзитета. 
4. Руковођење или учешће у ваннаставним активностима студената. 

- 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 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 
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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. 

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

- 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.  

6. Домаће или међународне награде и признања у развоју образовања или 
науке. 
Награде на међународним научним скуповима: 
- 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. 

Специјалне награде и признања за рад са студентима (укупно 21): 
- 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. Студент: Д. Савановић. Рад рађен на Архитектонско- грађевинско-
геодетском факултету у Бањалуци. Сарадник на пројекту: Д. Алексић. 

- 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. 

3. Сарадња са другим 
високошколским, 

1. Учешће у реализацији пројеката, студија или других научних остварења 
са другим високошколским или научноистраживачким установама у земљи 
или иностранству. 
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научноистраживачким 
установама, односно 
установама културе или 
уметности у земљи и 
иностранству 

Активно учествује као истраживач у Научном пројекту ТП 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, 
- Природноматематички факултет Универзитета у Нишу. 
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, од чега 6 универзитета (Технички универзитети у Бечу, Братислави и 
Будимпешти, Универзитет за архитектуру и урбанизам у Букурешту и 
Универзитет у Новом Саду). Руководилац тима (Project Manager) испред 
Архитектонског факултета Универзитета у Београду. 

2. Радно ангажовање у настави или комисијама на другим високошколским 
или научноистраживачким установама у земљи или иностранству, 

- Гостујући професор на Универзитету у Бањалуци – Архитектонско-
грађевинско-геодетски факултет; 

- 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: 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. 

3.  Руковођење или чланство у органима или професионалним удружењима 
или организацијама националног или међународног нивоа. 

- 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. 
- Члан ДУБ - Друштва урбаниста Београда, од 1994. године. 

4. Учешће у програмима размене наставника и студената. 
- Током 2011. године реализује сарадњу са проф. др Метком Ситар и групом 
студената са Архитектонског факултета Универзитета у Марибору из 
Словеније. Саставни део пројекта су и студијске посете студената Београду и 
Марибору, као и заједничка изложба радова по завршетку семестра. 

5. Учешће у изради и спровођењу заједничких студијских програма. 
- 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). 

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

- 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: 
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„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“. 

- 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)“. 

- 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. 

*Напомена:	На крају табеле кратко описати заокружену одредницу 

 

 
III - ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ И 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. 

Узимајући у обзир сав допринос остварен у научном, педагошком и стручном раду др Александре 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. 

§ Учествовање у научно-истраживачким пројектима - Активно је учествовао 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. 

§ 2 (два) практикума; 
§ 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; 

- 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); и 

§ 20 (двадесет) хетероцитата. 

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 
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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 .	

 
 
Место и датум: Београд, 17. јануар 2018.                                                                                         
 
                                                                                                                                                             Чланови Комисије  

 
 

 _____________________________________ 
др Ева Ваништа Лазаревић, дипл.инж.арх., редовни професор  

Универзитет у Београду – Архитектонски факултет 
 

_____________________________________ 
др Владан Ђокић, дипл.инж.арх., редовни професор у пензији 

Универзитет у Београду– Архитектонски факултет 
 

_____________________________________ 
др Дарко Реба, дипл.грађ.инж., ванредни професор  

Универзитет у Новом Саду – Факултет техничких наука 


