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                 Образац 4 В 

В) ГРУПАЦИЈА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА 

 
С А Ж Е Т А К 

РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА  
ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА 

 
 

I - О КОНКУРСУ 
Назив факултета: Универзитет у Београду – Архитектонски факултет 
Ужа научна, oдносно уметничка област: Архитектонско пројектовање 
Број кандидата који се бирају: 1 
Број пријављених кандидата: 1 
Имена пријављених кандидата: 
 1. др Ана Никезић, дипл.инж.арх. 

 
II - О КАНДИДАТИМА 

 
1) - Основни биографски подаци 
- Име, средње име и презиме: Ана, Зоран, Никезић 
- Датум и место рођења: 09.02.1973., Београд 
- Установа где је запослен: Универзитет у Београду – Архитектонски факултет 
- Звање/радно место: Доцент, Департман за архитектуру 
- Научна, односно уметничка област: Архитектонско пројектовање 
 
2) - Стручна биографија, дипломе и звања 
Основне студије: дипломирани инжењер архитектуре 
- Назив установе: Универзитет у Београду – Архитектонски факултет 
- Место и година завршетка: 1997 
Мастер:   
- Назив установе:  
- Место и година завршетка: 
- Ужа научна, односно уметничка област: 
Магистеријум:   
- Назив установе: Универзитет у Београду – Архитектонски факултет 
- Место и година завршетка: Београд, новембар 2001. године 
- Ужа научна, односно уметничка област: Архитектура и урбанизам; курс: Архитектура 
организација простора 
Докторат:  
- Назив установе: Универзитет у Београду – Архитектонски факултет 
- Место и година одбране: Београд, новембар 2006. године 
- Наслов дисертације: Трансформација концепта урбане куће у условима регенерације градског 
центра 

- Ужа научна, односно уметничка област: Архитектура и урбанизам; Архитектонско 
пројектовање 
Досадашњи избори у наставна и научна звања: 
- 2013. године Доцент 
- 2007. године Доцент 
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3) Испуњени услови за избор у звање  ВАНРЕДНИ ПРОФЕСОР 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ: 
 
 
 

  
(заокружити испуњен услов за звање у које се бира) 

oценa / 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  

4,8 (4.27 до 5.0 зависно од предмета и 
године) од 2010. до 2017. 

3 Искуство у педагошком раду са студентима 
 

18 година (8 у својству асистента и 10 
у својству доцента) 

 
 
 
 

 
 (заокружити испуњен услов за звање у које се бира) 
 

Број менторства / учешћа у 
комисији и др. 

4 Резултати у развоју научнонаставног подмлатка 
 

4 комисије за избор за научне 
истраживаче 
2 комисије за избор на другим 
високошколским установама 

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

2 менторства на ДАС 
14 комисија на ДАС 
Преко 10 комисија на МИУ 

 
 
 
 

  
(заокружити испуњен услов за 
звање у које се бира) 

Бр.радова, 
сапштења, 
цитата, др 

Навести часописе, скупове, књиге и друго 

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

  

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

  

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

3 Категорија М22 

Nikezic, A., Markovic, D. (2015). „Place-Based 
Education in the Architectural Design Studio: Agrarian 
Landscape as a Resource for Sustainable Urban 
Lifestyle“. Sustainability, 7/7, p. 9711-9733. ISSN 2071-
1050   

Категорија М23 

Delevic., M. Nikezic, A. (2017). „Lifestyle as a Resource 
for Re-Structuring Romani Urban Housing”. Open House 
International, vol.42, br.1, p. 95-101. ISSN 0168-2601 

Nikezic, A., Zecevic, M. (2017). „The Critical Potential 
of “Total Installations” – The Logic of Ilya Kabakov“. 
Architektura&Urbanizmus, 51(3-4), p. 198-161. ISSN 
00448680  
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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. 

11 Предавање по позиву са међународног скупа 
штампано у целини M31 

Nikezic, A. & Jankovic, N. (2016). "Rethinking 
Spontaneous Transformation: The Case of Belgrade 
Abandoned Places". WSEAS 15th international 
conference on EDUCATION AND EDUCATIONAL 
TECHNOLOGY, 18-20th March 2016, Prague, Czech 
Republic.  

Саопштења са међународног скупа штампано у 
целини M33 

Никезић, А., Јанковић, Н. и Стаменовић, П. (2017). 
"Transgressing Scale: Architecture and Nature“. ON 
ARCHITECTURE. Conference proceedings, pp.123-131. 
ISBN 978-86-89111-16-3. On Architecture, STRAND ‒ 
Sustainable Urban Society Association, 6-9 децембар, 
Београд, Србија.  

Nikezic, A. & Markovic, D. (2015). “Architectural 
Education in the Light of Climate Change – Case Study: 
Agrarian Landscape as a Resource for a New Sustainable 
Lifestyle”. Recent Advances on Education and 
Educational Technologies, pp. 81-86. ISBN. 978-1-
61804-294-1. INASE International Conference on 
Educational Technology and Education, 15-17 March, 
Vienna, Austria.  

Nikezic, A. & Markovic, D. (2015). “Place-based 
Pedagogy: Water Resources, Climate Change and 
Architectural Education”. Climate Change Impacts on 
Water Resources, 17-18 October 2013, Belgrade, Serbia. 
WSDAC (Water for Sustainabile Development and 
Adaptation to Climate Change Centre), Jugoslav Černi. 
Institute for the Development of Water Resources and 
UNESCO category II Centre for water adaptation to CC.  

Nikezic, A. & Markovic, D. (2013). “Learning by Doing 
as an Architectural Education Teaching Method: Petnica 
Summer School Case Study”. Proceedings of the 
International Conference and Exhibition ON 
ARCHITECTURE, Book of Abstracts & Exhibition Book, 
STRAND ‒ Sustainable Urban Society Association, pp. 
417-425. ISBN 978-86-89111-04-0 

Vasiljevic-Tomic, D., Nikezic, A., Ciric, D. & Jankovic, 
N. (2013). “Blog on Trial: Exposed Field in Architectural 
Education”. Proceedings of the International Conference 
and Exhibition ON ARCHITECTURE, Book of Abstracts 
& Exhibition Book, STRAND ‒ Sustainable Urban 
Society Association, pp. 536‒545. ISBN 978-86-89111-
04-0 
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Nikezic, A. & Jankovic, N. (2013). „(Re)creating Urban 
Landscape: New Belgrade Riverfront“. In: Vujošević M. 
& S. Milijić (Eds.). 2nd International Scientific 
Conference Regional Development, Spatial Planning and 
Strategic Governance Conference Proceedings. Belgrade: 
Institute of Architecture and Urban & Spatial Planning of 
Serbia, pp. 1070‒1081. 

Djokic, V., Nikezic, A. & Jankovic, N. (2013). „Learning 
from the Landscape: Toward Socially Responsible 
Architectural Education“. 2013 International Conference 
on the Modern Development of Humanities and Social 
Science (MDHSS2013). Hong Kong: Hong Kong Applied 
Science and Technology Research Institute, pp. 166-170. 
Book of proceedings: 2013 International Conference on 
the Modern Development of Humanities and Social 
Science , Atlantis press. ISBN 987-90786-77-90-1 (on-
line) 

Саопштење са међународног скупа штампано у 
изводу М34 

Markovic. D. & Nikezic, A. (2014). “The Implementation 
of the Multidimentional Concept of Sustainability to 
Architectural Education: Design Studio Case Study”. 
International Conference with Exhibition S.ARCH. 14-15 
May 2014, Hyatt Regency Belgrade, Serbia. ISBN 978-3-
9816624-0-5 

Nikezic, A. & Jankovic, N. (2013). “Belgrade Shipyard sa 
a Potential Resource in the Process of Adaptation to 
Climate Change”. ECCA 2013 European Climate Change 
Adaptation Conference: Integration Climate into Action. 
Germany: Hamburg. 

Саопштење са међународног скупа 

Jadresin-Milic, R. & Nikezic, A. (2017). “Enhancing 
Local Identity through Fostering Research-based 
Education in Architecture”. ААЕ 2017 – Architecture 
Connects, 6-9th September 2017, Oxford, UK. 

10 Оригинално стручно остварење 
или руковођење или учешће у 
пројекту 
 

3 „Истраживање климатских промена на животну 
средину: праћење утицаја, адаптација и ублажавање“ 
(43007) који финансира Министарство за просвету и 
науку Републике Србије у оквиру програма 
Интегрисаних и интердисциплинарних истраживања, 
а у оквиру подпројекта "Утицај климатских промена 
на планирање урбаног и руралног развоја у циљу 
очувања животне средине", руководиоца проф. др 
Владан Ђокић; Београд: Архитектонски факултет 
„Indoor Living Space Improvement: Smart Habitat for the 
Elderly“ (COST akcija CA16226). Member of National 
Team with Jelena Ristic Trajkovic and Vladan Djokic.  
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„Smart and Creative Cities for Knowledge-Based 
Societies“ (Scientific Co-operation between Eastern 
Europe and Switzerland - SCOPES, IZ73Z0_152599, 
Swiss National Science Foundation). Носилац пројекта: 
ETH Zurich (Leader Vladan Djokic) 

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

2 Уџбеник : Никезић, А. (2017). Формати за урбани 
живот – Породична кућа у савременом граду 
(Formats for living). Београд: Архитектонски факултет. 
ISBN 978-86-7924-186-3 ; Рецензенти: проф. 
Владимир Лојаница, проф. др Владан Ђокић, проф. 
Зоран Лазовић, проф. др Сретен Вујовић;  

Монографија: Никезић, А. (ур.) (2013). Предео игре 
Кошутњак: Принципи архитектонског пројектовања 
у светлу климатских промена (Playing Landscape – 
Košutnjak : Principles of Architectural Design in the 
Context of Climate Change). Београд: Архитектонски 
факултет. ISBN 978-86-7924-116-0; Рецензенти: проф. 
др Владан Ђокић, проф. др  

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

  

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

  

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

  

15 Цитираност од 10 хетеро цитата 
 

	  

16 Саопштено пет радова на 
међународним или домаћим 
скуповима (категорије М31-М34 
и М61-М64) од којих један мора 
да буде пленарно предавање или 
предавање по позиву на 
међународном или домаћем 
научном скупу од избора у 
претходно звање из научне 
области за коју се бира  
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17 Књига из релевантне области, 
одобрен џбеник за ужу област за 
коју се бира, поглавље у 
одобреном уџбенику за ужу 
област за коју се бира или 
превод иностраног уџбеника 
одобреног за ужу област за коју 
се бира, објављени у периоду од 
избора у наставничко звање 

	  

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

	  

 
 
ИЗБОРНИ УСЛОВИ: 

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

1. Стручно-професионални 
допринос 

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

2. Допринос академској и 
широј заједници 

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

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

1. Учешће у реализацији пројеката, студија или других научних остварења 
са другим високошколским или научноистраживачким установама у земљи 
или иностранству. 
2. Радно ангажовање у настави или комисијама на другим високошколским  
или научноистраживачким установама у земљи или иностранству, 
3. Руковођење или чланство у органима или професионалнм удружењима 
или организацијама националног или међународног нивоа. 
4. Учешће у програмима размене наставника и студената. 
5. Учешће у изради и спровођењу заједничких студијских програма. 
6. Гостовања и предавања по позиву на универзитетима у земљи или 
иностранству. 
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Стручно професионални рад је запажен у четири области, а посебно се истиче кроз три. Пре свега, 
кроз рад у уређивачким, научним и организационим одборима, као и кроз рад на рецензијама 
члана за часописе, зборнике конференција, монографије и студентске тезе, од којих се посебно 
издваја рад у уређивачком тиму часописа САЈ за 2017. годину. Затим, кроз рад у комисијама за 
одбрану 14 докторских теза, и менторски рад на 2 докторске тезе, као и чланство у менторским 
комисијама за израду мастер тезе и пројекта на усмерењу МИУ у континуитету од 2014. године до 
данас. На крају, кроз излагање на преко пет међународних изложб из области за коју се бира, као и 
на великом броју националних Салонима из области архитектуре, као и кроз коауторску позицију 
на изради архитектонско-урбанистичких конкурса на којима броји преко пет награда. 

Допринос академској и широј заједници запажен је у четири области, а посебне доприносе има у 
две. Прво, кроз иницијативу и организација више активности продекана за последипломске 
студије, од којих се издваја организација низа догађаја под називом „170 година високошколског 
образовања у области архитектуре“. Друго, кроз руковођење и учествовање у низу ваннаставних 
активности студената у својству ментора радионица, предавача и дискутанта на дебатама и 
симпозијумима које организују студенти. Кроз све претходно наведене активности труди се да 
укључи што већи број студената Основних, Мастер и Докторских студије као и млађих сарадника 
и асистената Факултета радећи предано на активирању подмлатка.  Ангажује студенте и подстиче 
их на све облике ангажовања у струци подстичући њихово широко образовање. Својим млађим 
колегама помаже у настојањима да се научно, педагошки и стручно усавршавају, као и да боље 
разумеју све аспекте професије коју су изабрали, подржавајући их и усмеравајући ка 
истраживачком раду. 

Сарадња са другим високошколским институцијама је видљива у четири области и посебно 
наглашена у три. Пре свега кроз организацију заједничких радионица и пројеката са другим 
високошколским институцијама, као кроз пројекат „Пре салона“, „Дете и град, јавни простор који 
подстиче културу и град“ и “ Smart and Creative Cities for Knowledge-Based Societies “. Други кроз 
учешће у комисијама за избор наставика на другим високошколским установама. На крају кроз 
гостовања на другим високошколским установама у земљи и иностранству.  

 

III - ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ 
 

 
ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 
 
Др Ана Никезић је током дугогодишњег професионалног рада на Архитектонском факултету 
Универзитета у Београду остварила веома запажене резултате на свим пољима свог рада – научно 
истраживачком и педагошком, као и кроз све облике доприноса – стручно професионалног, 
академског и кроз сарадњу са другим високошколским установама у земљи и иностранству. 
Поред генералног интересовања за професију за коју се определила, кандидат др Ана Никезић 
посебно је заинтересована за повезивање теоретске и практичне димензије пројектовања и 
архитектуре уопште. Непосредан рад са студентима представља за њу посебно задовољство и 
прилику за стицање нових искустава, каи и за продубљивање сопственог знања. Посебну пажњу 
посвећује умрежавању на међународном нивоу кроз различите облике радионица, семинара или 
конференције. Добијене повратне информације преноси и проширује у контексту наставе, научног 
истраживања и институционалне сарадње кроз различите међународнe пројекатe, увек применом  
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обрађује на Департману за архитектуру укључена је у све аспекте њеног рада, те сматрамо да је, 
захваљујући баш оваквом избору истраживачких тема и начина на који их кандидат имплементује 
у свој свакодневни рад, др Ана Никезић спремна да се суочи са даљим обавезама које овакав посао 
захтева. Ради свега наведеног сматрамо да је кандидад др Ана Никезић спремна за место 
наставника, у звању ванредног професора на Департману за архитектуру, на Универзитету у 
Београду – Архитектонски факултет. 
 
Њен научни, педагошки, друштвени и професионални ангажман током целокупне каријере, а 
посебно од избора у наставничко звање доцента, указује да се ради о вредном истраживачу, 
педагогу и стручњаку са значајним и разноврсним интересовањима уз веома запажене резултате. У 
свом раду она показује изразиту свестраност, повезујући различите аспекте дисциплине којом се 
бави, али истовремено и јасну усмереност на научно-истраживачки и педагошки рад. Комисија 
истиче да је др Ана Никезић својим интересовањима, радом и залагањем значајно проширила 
своју експертизу, употпуњујући је знањима из других области, уз истовремену способност синтезе 
и примене знања из додирних области, како у научно истраживачком раду тако и у непосредном 
раду са студентима. 
 
На основу детаљног увида у поднету документацију и анализе резултата научно истраживачког и 
педагошког кандидата др Ана Никезић - са становишта релевантности за област за коју се врши 
избор по расписаном конкурсу - за ужу научну област „Архитектонско пројектовање“, сагласно 
иницијално поменутим правним актима, Комисија констатује да именована задовољава све 
критеријуме који су захтевани за избор у звање ванредног професора Универзитета у Београду: 
- има испуњен ОПШТИ услов, 
- има испуњених свих ПЕТ ОБАВЕЗНИХ услова, и 
- има испуњена сва ТРИ ИЗБОРНА услова. 
 
Сходно изнетим квалитативним оценама научно-истраживачког, наставног и педагошког, 
као и ваннаставног ангажмана и доприноса кандидата др Ана Никезић, сагласно општим 
условима предвиђеним Законом о раду („Сл. гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14 и 
13/17 – одлука УС), посебним условима предвиђеним Чланом 65 „Закона о високом образовању“ 
(„Сл. гласник РС” бр.76/05, 100/07 – аутентично тумачење, 97/08, 44/2010, 93/12, 89/13, 99/14, 
45/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 87/16), сагласно Статуту Универзитета у Београду („Гласник 
УБ“ 186/15 – пречишћен текст и 189/16), Статуту Архитектонског факултета („Сл. Билтен АФ” бр 
116/17 – пречишћен текст), “Правилнику о минималним условима за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду” (“Гласник УБ“ 192/2016, 195/16 и 197/17), “Правилнику о изменама и 
допунама Правилника о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у 
Београду” (од 21.06.2017.) и “Правилнику о минималним условима за стицање звања наставника 
на Архитектонском факултету у Београду” („Сл. билтен АФ“, бр. 115/17), Комисија закључује да 
др Ана Никезић, дипл.инж.арх.  испуњава све услове за избор у звање ванредног професора 
Универзитета у Београду на Департману за архитектуру Архитектонског факултета - за ужу 
научну област “Архитектонско пројектовање“. Истовремено, она представља драгоценог члана 
наставничког колектива Архитектонског факултета који тежи непрестаном иновирању струке, као 
и повезивању теорије, едукације и праксе - како у настави, тако и у свом професионалном раду. 
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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, педагошког и друштвеног рада, Комисија закључује да је др Ана Никезић, 
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 
Универзитета у Београду - Архитектонског факултета. 
На основу наведених података може се закључити да др Ана Никезић испуњава све суштинске и 
формалне услове за избор у звање ванредног професора за ужу научну област: „Архитектонско 
пројектовање”, на Департману за пројектовање Архитектонског факултета Универзитета 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 са задовољством предлаже Изборном већу Архитектонског факултета Универзитета у 
Београду да прихвати овај Извештај и упути предлог Већу научних области грађевинско-
урбанистичких наука Универзитета у Београду да др Ану Никезић изабере у звање ванредног 
професора за ужу научну област: „Архитектонско пројектовање“ на Департману за 
Архитектонско пројектовање Архитектонског факултета Универзитета у Београду. 
 
 
 
 
 
Место и датум:  Београд, 18.01.2018. 
 
                                                                                                                             ПОТПИСИ  
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