
 

 

НАСТАВНО – НАУЧНОМ ВЕЋУ АРХИТЕКТОНСКОГ ФАКУЛТЕТА, УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ 

Одлуком Научно–наставног већа Архитектонског факултета, бр. 01-796/2-5.3 од 23.04.2018. године, покренут је 
поступак за избор у истраживачко звање истраживач-приправник Јоване Бугарски, мастер инж.арх. и 
образована је комисија за припрему извештаја за избор истраживача – приправника. Чланови комисије су: 

др Ксенија Лаловић, председник 

Ванредни професор, Универзитет у Београду – Архитектонски факултет 

др Ана Никезић, члан                     

Ванредни професор, Универзитет у Београду – Архитектонски факултет 

др Александра Ступар, члан                                    

Ванредни професор, Универзитет у Београду – Архитектонски факултет 

У складу са Законом о научно-истраживачкој делатности („Службени гласник РС“, бр. 110/2005, 50/2006-испр. 
и 18/2010, члан 72 и 80), Комисија за припрему извештаја за избор кандидата у звање истраживача-
приправника подноси следећи: 

ИЗВЕШТАЈ 

Увидом у материјал примљен од Опште службе Архитектонског факултета, Комисија је утврдила да је молбу 
за стицање звања истраживача - приправника поднела кандидаткиња Јована Бугарски мастер инж. арх. 

Кандидаткиња је у прилогу доставила биографске и библиографске податке. 

1 ОБРАЗОВАЊЕ 

Јована Бугарски рођена је 08.10.1990. године у Обреновцу, где је завршила основну и средњу школу.  

Архитектонски факултет Универзитета у Београду уписала је 2009. године. Основне академске студије је 
завршила 2012. године и стекла звање инжењер архитектуре (B.Arch.), са просечном оценом 9,72. 

Исте године уписује Мастер академске студије Архитектура на Архитектонском факултету Универзитета у 
Београду на усмерењу Архитекткура. Мастер завршни рад са темом ''Природно и артифицијелно - 
архитектонски пејзаж'', одбранила је са највишом оценом (10) код ментора в. проф. Дејана Милетића и стекла 
звање Мастер инжењер архитектуре са просечном оценом 9,91.  

Докторске академске студије је уписала у октобру 2017. године. 



2 СТИПЕНДИЈЕ И НАГРАДЕ 

2013 Добитник награде "Студент генерације" на Архитектонском факултету, за школску 2011/12. 
годину, на Универзитету у Београду 

2013 Добитник награде Фондације „Арх. Иванка Терзин“,  за постигнути успех из области 
архитектуре и урбанизма, током школске 2011/2012.године 

школска    

2013 / 14 Добитник студентске награде за најбоље студенте са територије Градске општине 
2012 / 13  Обреновац 
2011 / 12 
2010 / 11 
школска  

2010/ 11  Добитник студентске стипендије коју додељује Град Београд 

3 НАУЧНИ РАД 

2017 Лаловић, К., Живковић, Ј., Бугарски, Ј. (2017). Methods and techniques to support cognitive 
processes of territorial resilience in developing countries – case study of Serbia, у Places and 
Technologies 2017 : Keeping up with technologies in the context of urban and rural synergy, 
уредници: Џенана Биједић, Александра Крстић-Фурунџић, Мевлудин Зечевић, Сарајево. ISBN 
9787-9958-691-56-0 

2015 Радосављевић, Ј., Бугарски, Ј., Ђорђевић, А., Душмановић, А. (2015). Процес и кораци у 
изради мастер пројекта „Отпорни градови: Управљање ризиком од катастрофа“ у Иновативни 
методолошки приступ изради мастер рада: Допринос едукацији профила урбанисте, 
уредници: Маруна, М., Чолић, Р.., Београд, 2015.  ISBN 978-86-7924-152-8 

2015 Ђорђевић, А., Радосављевић, Ј, Зорић, А., Душмановић, А., Бугарски, Ј. (2015) – Student 
Initiative ''New Housing Models for People Threatened by Floods'',  J. Fokdal, C. Zehner, RESILIENT 
CITIES – Urban Disaster Risk Management in Serbia, Technische Universität Berlin (публикација у 
припреми за штампу) 

2015 Чолић, Р., Мачкић, И., Бугарски, Ј. (2015) – Отпорност на промене у планирању 
инфраструктуре – пример Обреновца, проф. др Бранко Васић, 40. Научно - стручни скуп 
Одржавање машина и опреме ОМО, зборник радова, (стр. 364-373.),  Институт за 
истраживања и пројектовања у привреди, Београд. ISBN 978- 86- 84231- 39- 2   

2014 Иницирање и организовање стручног скупа ''Нови модели становања за угрожене у 
поплавама'', на Архитектонском факултету Универзитета у Београду, као члан радне групе 
Архитектонског факултета (на основу одлуке број 01- 700 / 2-1). Учествовање у изради 
публикације ''Нови модели становања за угрожене у поплавама''. 

(доступна на http://issuu.com/redakcijaaf/docs/novi_modeli_stanovanja_za_ugrozene_ ) 

4 УЧЕШЋЕ У ПРОЈЕКТИМА 

1 |    стручни радови 
 
2017 Главни пројекат ентеријера пословног комплекса „Lakhta Center“, Санкт Петербург; пројектант 

сарадник у архитектонском студиу ''KOOPERATIVA'', Београд 
2016 Учешће на Конкурсу за идејно архитектонско – урбанистичко решење за изградњу објекта 

градске галерије на Косанчићевом венцу; аутори пројекта: Ј.Радосављевић, А.Ђорђевић, 
А.Зорић, М.Костић, Д.Ђорђевић, Ј.Бугарски 

http://issuu.com/redakcijaaf/docs/novi_modeli_stanovanja_za_ugrozene_


 Главни пројекат ентеријера пословног простора у Новом Саду; пројектант сарадник у 
архитектонском студиу ''PLAT.FORM.A'', Београд 

 Главни пројекат ентеријера стана на Новом Београду; пројектант сарадник у архитектонском 
студиу ''PLAT.FORM.A'', Београд 
Главни пројекат ентеријера виле у Скопљу, Македонија; пројектант сарадник у  

  архитектонском студиу ''PLAT.FORM.A'', Београд 
 Главни пројекат ентеријера соба у хотелу „Piz Buin“, Швајцарска; пројектант сарадник 

у архитектонском студиу ''PLAT.FORM.A'', Београд 
Идејни пројекат конференцијске сале у Томску, Русија; пројектант сарадник у архитектонском 
студиу ''PLAT.FORM.A'', Београд 
Главни пројекат ентеријера виле у Тивту, Црна Гора;  пројектант сарадник у архитектонском 
студиу ''PLAT.FORM.A'', Београд 

2015 Учешће на Конкурсу за идејно архитектонско – урбанистичко решење за изградњу објекта 
социјалног и приступачног становања у Камендину; пројектант сарадник у архитектонском 
студиу ''PLAT.FORM.A'', Београд 

2015  Реализација пројекта ''Coca-Cola еко парк’’ у Обреновцу. Пројекат реализован у 
Реализовани сарадњи са компанијом Coca-Cola Hellenic, Светским фондом за заштиту природе 
пројекат    (World Wildlife Fund - WWF) и Градском општином Обреновац.  

Аутори: Ј.Радосављевић, А.Душмановић, С.Берић, Б.Јерковић, Ј.Бугарски 

2015  Међународни позивни конкурс за идејно архитектонско-урбанистичко решење 
3. награда  хотелског ресорта ''Лазарет'', у Херцег Новом, Црна Гора 
  Аутори : С. Марловић, Ј.Радосављевић, Ј. Бугарски 

2014 Међународни конкурс за идејно архитектонско решење јавне пешачке комуникације – 
откуп и   Панорамски лифт 
  Аутори : С. Марловић, Ј.Радосављевић, Ј. Бугарски 

2 |    студентски радови 

2017  Учешће на интернационалном конкурсу „Student design competition for Kenya’s towns”, 
организован од стране UN-HABITAT  
аутори пројекта: Ј.Радосављевић, А.Ђорђевић, И.Бошковић, Ф.Трговчевић, Ј.Бугарски 

2013  Међународни  конкурс ''Вртни градови 21.века''(Garden city of 21th century), 
селекција   организован од стране International Federation of Housing and Planning – IFHP. Рад  
14 најбољих  на изложби у оквиру IFHP конгреса у Лондону 
радова  Аутори : А.Ђорђевић, Ј.Радосављевић, А.Зорић, Ј.Бугарски 

2011  Студентски конкурс за израду идејног решења прозора ''Veka'' 
2. награда  аутори : М.Костић, А.Ђорђевић, Ј.Радосављевић, Ј.Бугарски  

5 РАД У НАСТАВИ 

2017 / 18  сарадник у настави на предмету Студио 02а – Одрживе урбане заједнице, 
летњи   на Архитектонском факултету Универзитета у Београду 
семестар  наставник :    в.проф. др Ксенија Лаловић 
 руководилац студијске целине: в. проф. др Ксенија Лаловић 

2017 / 18 сарадник у настави на предмету Студио 01б –Урбанистичко пројектовање стамбених целина 
зимски   на Архитектонском факултету Универзитета у Београду 
семестар  наставник :    в.проф. др Ксенија Лаловић  
 руководилац студијске целине : в. проф. др Зоран Ђукановић 

2017 / 18 сарадник у настави на предмету Историја и теорија: Теоријске основе одрживог развоја 
зимски   на Архитектонском факултету Универзитета у Београду 
семестар  наставник :    в.проф. др Ксенија Лаловић 



2017 / 18  сарадник у настави на предмету Студио - Интегрални пројекат 2, у оквиру мастер програма  
зимски   Интегрални урбанизам на Архитектонском факултету Универзитета у Београду 
семестар  наставници :    в.проф. др Ксенија Лаловић,  доц. др Ратка Чолић 

2016 / 17  сарадник у настави на предмету Студио 02а – Одрживе урбане заједнице, 
летњи   на Архитектонском факултету Универзитета у Београду 
семестар  наставник :    в.проф. др Ксенија Лаловић 

2016 / 17  сарадник у настави на предмету Студио 02а – Одрживе урбане заједнице, 
летњи   на Архитектонском факултету Универзитета у Београду 
семестар  наставник :    в.проф. др Ксенија Лаловић 
  руководилац студијске целине: в. проф. др Ксенија Лаловић  

2016 / 17  сарадник у настави на предмету Студио 01б –Урбанистичко пројектовање стамбених целина 
зимски   на Архитектонском факултету Универзитета у Београду 
семестар  наставник :    в.проф. др Ксенија Лаловић 
  руководилац студијске целине : в. проф. др Зоран Ђукановић  

2016 / 17  сарадник у настави на предмету Историја и теорија: Теоријске основе одрживог развоја 
зимски   на Архитектонском факултету Универзитета у Београду 
семестар  наставник :    в.проф. др Ксенија Лаловић 

2016 / 17  сарадник у настави на предмету Студио - Интегрални пројекат 2, у оквиру мастер програма 
зимски   Интегрални урбанизам на Архитектонском факултету Универзитета у Београду 
семестар  наставници :    в.проф. др Ксенија Лаловић,  доц. др Ратка Чолић 

 2016 / 17  сарадник у настави на предмету Технике и алати 2, у оквиру  мастер програма 
зимски   Интегрални урбанизам на Архитектонском факултету Универзитета у Београду 
семестар  наставници :    в.проф. др Ксенија Лаловић 
2015 / 16  сарадник у настави на Мастер пројекту (MASU M4.3), у оквиру мастер програма 
летњи   Интегрални урбанизам на Архитектонском факултету Универзитета у Београду 
семестар  наставници :    в.проф. др Марија Маруна, доц. др Данијела Миловановић Родић,  

доц. др Ратка Чолић 
 2015 / 16  сарадник у настави на предмету М18. – Студио пројекат 3 –Урбанизам,  

зимски  на Архитектонском факултету Универзитета у Београду 
 семестар  наставник: доц. др Ратка Чолић 

2014 / 15  сарадник у настави на Мастер пројекту (MASU M4.3), у оквиру мастер програма 
летњи   Интегрални урбанизам на Архитектонском факултету Универзитета у Београду 
семестар  наставници :    в.проф. др Марија Маруна, в.проф. др Ксенија Лаловић,  

доц. др Данијела Миловановић Родић, доц. др Ратка Чолић 

2011 / 12  студент демонстратор на предмету ''Урбане функције – јавне службе'',  
летњи  на Архитектонском факултету, Универзитета у Београду 
семестар  наставник : доц. др Урош Радосављевић 

6 ИЗЛАГАЊЕ И УЧЕШЋЕ НА СМОТРАМА, САЛОНИМА И ИЗЛОЖБАМА  

 1 |    стручни радови 
2015 23. међународни Салон Урбанизма у Београду, излагач са радом Радосављевић, Ј., 
специјалнo  Бугарски, Ј., Ђорђевић, А., Душмановић, А. (2015). Процес и кораци у изради мастер 
признање  пројекта „Отпорни градови: Управљање ризиком од катастрофа“ у Иновативни методолошки 

приступ изради мастер рада: Допринос едукацији профила урбанисте, уредници: Маруна, М., 
Чолић, Р.., Београд, 2015.   

2015 Изложба и презентација иницијативе ''Нови модели становања за угрожене у поплавама'', у 
Дому културе и спортова у Обреновцу, 22.мај–2.јун. Изложба реализована у сарадњи са ЈП 



Дом културе и спортова Обреновац. Члан радне групе Архитектонског факултета, студент 
иницијатор и аутор са 140 студената, асистената и професора. 

2015 Изложба и презентација иницијативе ''Нови модели становања за угрожене у  
специјална  поплавама'', у оквиру Пратећег програма 37. Међународног салона архитектуре, у 
препорука Београду. Признање: специјална препорука Савета Салона Архитектуре за 
Савета  Афирмативни догађај године у архитектури. 
Салона  Члан радне групе Архитектонског факултета, студент иницијатор и аутор са 140 студената, 

асистената и професора. Рад публикован у каталогу 37. Салона Архитектуре, ISBN 978-86-
7415-178-5 

2014 Излагање иницијативе ''Нови модели становања за угрожене у поплавама'', у оквиру 
специјално  23. Међународног Салона урбанизма, у Београду. Члан радне групе Архитектонског 
признање факултета, студент иницијатор и аутор са 140 студената, асистената и професора. 

2 |    студентски радови 
2014 Излагање студенстког рада у оквиру изложбе ''1000 СТЕПЕНИЦА / A 1000 STAIRS'', у галерији 

„Дворана парк“ у Херцег Новом, у Црној Гори, 29.октобар-13.новембар. Изложбу  чине пројекти 
настали као резултат рада на Курсу М6А.1. – Студио – 1000 степеница – Нова јавна 
вертикална комуникација и универзални центар за извођачке и излагачке уметности у Херцег 
Новом, током школске 2013/14. године на Архитектонском факултету Универзитета у 
Београду. Аутори изложбе и ментори : проф. Арх. Владимир Лојаница, арх. Срђан Марловић 

2013 Излагање рада ''Кооперативни рехабилитациони туризам – Нова Варош'', у оквиру 22. 
Међународног Салона урбанизма, у Нишу. Аутори: А.Ђорђевић, Ј.Радосављевић, А.Зорић, 
Ј.Бугарски. Ментор: доц. др Урош Радосављевић 

2012 Изложба „VinoGrad - The Art of Wine“, организована у Неготину и на Архитектонском факултету 
Универзитета у Београду,  у оквиру програма  ''Public art and Public space''. Руководилац 
програма: доц. Зоран Ђукановић 

2012 Излагање рада ''Метроом до идентитета'' у оквиру у изложбе ''Новости'', у категорији 
студентских пројеката у 2011.години. Аутори: А.Ђорђевић, Ј.Радосављевић, М.Костић, 
Ј.Бугарски. Ментор: доц. др Урош Радосављевић 

2012 Излагање рада ''Метроом до идентитета – станица Хиподром'' у оквиру изложбе ''7.Архиенале'' 
у Врању. Аутори: А.Ђорђевић и Ј.Бугарски. Ментор: доц. др Урош Радосављевић 

7 СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

2016 Радионица за студенте докторских студија „Пост-социјалистички развој градова у Србији – 
улога учешћа јавности и вредновања планова и пројеката“, организована од стране  Института 
за архитектуру и урбанизам Србије, при пројекту „SCOPES: Support to Process of urban 
Development in Serbia (SPUDS)“  

2014 Семинар „Јачање националних капацитета за одрживо становање“, организован од  стране 
Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Економске комисијe за Европу 
Уједињених нација (UNECE) и Програма за људска насеља Уједињених нација (UN-Habitat) 

2014 Радионица „Представљање Петог извештаја Међувладиног панела за климатске промене 
(Intergovernmental panel on climate change - IPCC)“, организована од стране Центра за 
промоцију науке (CPN), Један степен Србија и Центра за екологију и одрживи развој (CEKOR) 

2014 Студентска радионица на тему израде идејног решења ''Coca-Cola еко парка’’ у Обреновцу, 
организована на Архитектонском факултету Универзитета у Београду, у сарадњи са 
компанијом Coca Cola Hellenic, Светским фондом за природу (World Wildlife Fund - WWF) и 
Градском општином Обреновац.  
Руководилац радионице : доц. мр Будимир Судимац 

http://www.arh.bg.ac.rs/programi/master-akademske-studije-arhitektura-201314/kurs-m6a-1-studio/
http://www.arh.bg.ac.rs/programi/master-akademske-studije-arhitektura-201314/kurs-m6a-1-studio/
http://www.arh.bg.ac.rs/programi/master-akademske-studije-arhitektura-201314/kurs-m6a-1-studio/
http://www.cpn.rs/
http://www.cpn.rs/
http://jedanstepen.org/ipcc-u-srbiji/
http://www.cekor.org/


2011 Међународна студентска радионица, реализована на Архитектонском факултету, 
Универзитета у Београду, у сарадњи са Oxford School of Architecture, Oxford Brookes University, 
на тему ''Наслеђе конфликта у изграђеном окружењу. Стратегија за архитектуру у изградњи 
мира''. Руководилац радионице : доц. др Урош Радосављевић 

8 ПРОФЕСИОНАЛНО РАДНО ИСКУСТВО 

2017  Стручна пракса у архитектонском студиу „KOOPERATIVA”, Београд 
2015 - 2017 Стручна пракса у архитектонском студиу „PLAT.FORM.A“, Београд  

 2014  Стручна пракса на Регионалном Институту за архитектуру и урбанизам, на 

3 месеца  Факултету за архитектуру, урбанизам и дизајн, Универзитет у Сан Хуану, Аргентина; Рад на 
пројекту реконтрукције и планирања развоја  насеља оштећеног у земљотресу Пракса 
реализована у оквиру програма The International Association for the Exchange of Students for 
Technical Experience (IAESTE) 

2012  Стручна пракса у Јавном предузећу за изградњу, у Обреновцу 

9 ПОЗНАВАЊЕ ЈЕЗИКА И КОМПЈУТЕРСКИХ ПРОГРАМА 

језици енглески (виши ниво), шпански (средњи ниво), француски (почетни ниво),  
немачки (почетни ниво) 

програми AutoCAD, Adobe (Photoshop. InDesign, Premier), Rhinoceros+Vray, CorelDRAW (основе) 

Microsft Office (Word, PowerPoint, Excel) 

 

 

 

  



ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ   

 

Комисија констатује да је кандидаткиња Јована Бугарски, мастер инж. арх. ангажована на 
научноистраживачком пројекту ТР36036, подпројекат 3: Јачање институција, друштвени и институционални 
аспекти интегрисања климатски одговорног просторног развоја, Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја Републике Србије и да према Закону о научно-истраживачкој делатности (члан 70.) испуњава услове 
за избор у звање истраживача-приправника. Комисија такође констатује да је кандидат Јована Бугарски, Мастер 
инж.арх. студент докторских студија на Архитектонском факултету Универзитета у Београду од октобра 2015. 
године, као и да испуњава остале критеријуме, у складу са законом.  

Комисија предлаже Научно-наставном већу Архитектонског факултета Универзитета у Београду избор 
кандидаткиње Јована Бугарски, Мастер инжењера архитектуре, у звање истраживача-приправника.   

  

У Београду, 15.05.2018. године  

  

ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ:   

___________________________________ 

др Ксенија Лаловић, председник 

Ванредни професор, Универзитет у Београду – Архитектонски факултет 

 

___________________________________ 

др Ана Никезић, члан                                                                                                                                  

Ванредни професор, Универзитет у Београду – Архитектонски факултет 

 

___________________________________ 

др Александра Ступар, члан                                                                                                                                  

Ванредни професор, Универзитет у Београду – Архитектонски факултет 
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