УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ
Булевар Краља Александра 73/II
04.06.2018. године, Б е о г р а д

ИЗБОРНОМ ВЕЋУ Архитектонског факултета у Београду
РЕФЕРАТ
Комисије за избор сарадника у звање асистента за ужу научну област Урбанизам
на Департману за урбанизам Архитектонског факултета Универзитета у Београду
На основу одлуке Декана Архитектонског факултета бр. 02-8\1-1 од 8.03.2018. године, покренут је поступак и расписан конкурс
за избор једног сарадника у звање асистента за ужу научну област: Урбанизам, на Департману за урбанизам Архитектонског
факултета Универзитета у Београду, на одређено време, за временски период од 3 (три) године.
Конкурс је објављен у недељном листу Националне службе за запошљавање „ ПОСЛОВИ “, број 769, дана 21.03.2018. 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 84. Закона о високом образовању („Сл. гласник Р Србије”, бр. 88/17), Статутом Универзитета у
Београду („ Гласник УБ “, бр. 201/18), Статутом Факултета („Сл. Билтен АФ”, бр. 116/17 - пречишћен текст).
Одлуком Изборног већа Факултета бр. 01-504/2-5.1. од 12.03.2018. године, образована је Комисија за припрему извештаја за
избор кандидата (у даљем тексту: Комисија), у саставу:
•

др Ксенија Лаловић, председник
ванредни професор Универзитета у Београду - Архитектонског факултетa

•

др Бисерка Митровић, члан
ванредни професор Универзитета у Београду - Архитектонског факултетa

•

др Ранка Гајић, члан
доцент Универзитета у Београду - Саобраћајног факултета

Дописом Опште службе Архитектонског факултета бр. 02-84/1-11 од 20.04.2018. године, Комисија је примила комплетну
документацију пет (5) благовремено поднетих пријава на конкурс следећих кандидата:
1.

Јована Бугарски, маст.инж.арх.
/бр. пријаве 02-625/1 од 27.03.2018. године/,

2.

Мина Д. Вучковић, маст.инж.арх.
/бр. пријаве 02-699/1 од 03.04.2018. године/,

3.

Тамара Радић, дипл.инж.арх.
/бр. пријаве 02-701/1 од 03.04.20187. године/,

4.

Милена Н. Ивановић, маст.инж.арх.
/бр. пријаве 02-705/1 од 04.04.2018. године/,

5.

Недић Драган, маст.простор.план.
/бр. пријаве 02-709/1 од 05.04.2018. године/,

Увидом у документациони материјал кандидата пријављених на конкурс, Комисија је констатовала да кандидати испуњавају
услове расписа конкурса. Комисија је у даљем раду приступила разматрању свих 5 (пет) приспелих пријава кандидата.
Према одредбама члана 124. Статута Архитектонског факултета у Београду Извештај Комисије садржи:
1.
2.
3.

Биографске и библиографске податке о кандидатима;
Мишљење о испуњености услова за избор кандидата у сарадничко звање;
Услове из Закона о високом образовању;
1

4.
5.

Ближе услове утврђене општим актом Универзитета у Београду и Факултета и
Предлог Комисије

Комисија је свој рад засновала на постојећим општим условима за избор асистента утврђених чланом 84. Закона о високом
образовању („Сл. гласник Р.Србије”, бр. 88/17), као и на посебим условима дефинисаним Статутом Универзитета у Београду
(„Гласник УБ “, бр. 201/18) и Статутом Факултета („Сл. Билтен АФ”, бр. 116/17 - пречишћен текст, чалн 121.). У складу са
одредбама члана 121. Статута Архитектонског Факултета, Комисија је утврдила и друге релевантне критеријуме за процену
укупног потенцијала кандидата у односу на специфичности радног места за које кандидат конкурише - асистент на Департману
за урбанизам, односно на карактер наставе урбанизма у актуелном моделу образовања на Архитектонском факултету. У том
смислу Комисија је систематизовала укупни сет услова:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

статус студента докторских студија
сваки од претходних степена студија завршен са просечном оценом најмање осам (8);
просечна оцена предмета из уже научне и уметничке области за коју се кандидат бира (не може бити нижа од 8,5);
време трајања студија;
смисао и мотивисаност за рад у настави;
способности и искуство наставног рада у области урбанизма;
научни - стручни радови и способости за истраживачки рад у области урбанизма
награде и учешће у активностима значајним за област урбанизма (конкурси, изложбе, радионице и сл.);
организациона способности рада у оквиру образовно-научне организације
познавање светских језика и компјутерских програма;

У циљу стицања што свеобухватнијег увида у капацитете и способности кандидата Комисија је донела одлуку о спровођења
интервјуа са свим кандидатима. Интервју представља усмени разговор Комисије са кандидатима у циљу утврђивања нивоа
мотивисаности, капацитета знања и вештина за рад у настави из области урбанизма на основним и мастер студијама,
капацитета знања и вештина за истраживачки рад у области урбанизма, као и капацитета знања и вештина потребних за рад
у оквиру образовно-научне организације.
Интервјуи са свим кандидатима одржани су у периоду од 10. маја до 4. јуна 2018. године у просторијама Деканата
Архитектонског факултета, према истоветној структури интервјуа.
Након анализе документације поднетих пријава кандидата, као и записника чланова Комисије са интевјуа, Комисија подноси
следећи извештај:
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ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ
1.

БИОГРАФСКИ И БИБЛИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА

На основу увида у приложена документа Комисија на овом месту издваја податке о свим кандидатима релевантне за процену
испуњености претходно наведених услова за избор сарадника у звање асистента утврђених Законом о високом образовању,
као и ближим условима дефинисаним општим актом Универзитета у Београду и Статутом Архитектонског Факултета:

1.1

ЈОВАНА БУГАРСКИ маст.инж.арх.

1.1.1

Основни биографски подаци

Датум рођења: 8. октобар 1990. године, држављанин Републике Србије; незапослена 1
1.1.2

Образовање и остварени успех у току образовања

период

2015 –
2012 2014

2009 2012

степен

Докторске академске студије - Универзитет у Београду, Архитектонски
факултет
Мастер академске студије архитектуре - Универзитет у Београду,
Архитектонски факултет
Звање: Мастер инжењер архитектуре
Дипломски рад на тему: ''Природно и артифицијелно - архитектонски
пејзаж'', рад одбрањен са оценом 10. Ментор : в. проф. Дејан Милетић.
Основне академске студије архитектуре- Универзитет у Београду,
Архитектонски факултет
Звање: Инжењер Архитектуре

просечна оцена током
студија:

до сада (9 испита,
106 ЕСПБ): 9,02 2
9.91 3
По годинама
студија: 9.72 4
По годинама
студија: -

време
трајања
студија

3. година
2 године

3 године

Увидом у приложена документа Комисија утврђује да је кандидат у редовном року завршавао све нивое студија и да је том
приликом остварио следећи успех на предметима из области урбанизма:
−

просечна оцена на предметима из области урбанизма: 9,70
студије

Основне академске студије архитектуре
Мастер академске студије архитектуре

Број предмета

10
4

просечна оцена

9,4
10

Награде за успешност студија:
2013
2011/2012
2010/11,
2011/12,
2012/13,
2013/14
2010/11

Добитник награде "Студент генерације" на Архитектонском факултету, за школску 2011/12. годину, на
Универзитету у Београду
Добитник награде Фондације „Арх. Иванка Терзин“, за постигнути успех из области архитектуре и урбанизма
Добитник студентске награде за најбоље студенте са територије Градске општине Обреновац

Добитник студентске стипендије коју додељује Град Београд 2010/11

Конкурсна докуметација, Прилог1: Биографија
Конкурсна докуметација, Прилог бр.5: Потврда о редовном похађању докторских академских студија са уверењем о положеним испитима, бр. 22/69, од 08.05.2018 године, издата
од стране Сарадника за последипломске студије, Архитектонског факултета Универзитета у Београду
3 Конкурсна докуметација, Прилог бр. 4: Оверена копија дипломе о завршеним Мастер академским студијама са овереном копијом Додатка дипломи – Мастер програм по
акредитацији из 2008. године без дефинисаних модула
4 Конкурсна докуметација, Прилог бр. 3: Оверена копија дипломе о завршеним Основним академским студијама на Архитектонском факултету, Универзитета у Београду, са
овереном копијом Додатка дипломи
1
2

3

1.1.3

Учешће и рад у настави на програмима из области урбанизма

2017 / 18

2016 / 17

2015 / 16

2014 / 15
2011 / 12

1.1.4

ОАСА Студио 02а – Одрживе урбане заједнице наставник : в.проф. др Ксенија Лаловић; руководилац студијске целине: в.
проф. др Ксенија Лаловић
ОАСА Студио 01б –Урбанистичко пројектовање стамбених целина, наставник: в.проф. др Ксенија Лаловић; руководилац
студијске целине : в. проф. др Зоран Ђукановић
МАСА Историја и теорија 3: Теоријске основе одрживог развоја, наставник : в.проф. др Ксенија Лаловић
МАСИУ Студио - Интегрални пројекат 3, наставници: доц. др Ратка Чолић, руководилац студијске целине: в.проф. др
Ксенија Лаловић
ОАСА Студио 02а – Одрживе урбане заједнице наставник : в.проф. др Ксенија Лаловић; руководилац студијске целине: в.
проф. др Ксенија Лаловић
ОАСА Студио 01б –Урбанистичко пројектовање стамбених целина, наставник: в.проф. др Ксенија Лаловић; руководилац
студијске целине : в. проф. др Зоран Ђукановић
МАСА Историја и теорија 3: Теоријске основе одрживог развоја, наставник : в.проф. др Ксенија Лаловић
МАСИУ М3.5 Студио - Интегрални пројекат 2, наставници: доц. др Ратка Чолић, руководилац студијске целине: в.проф.
др Ксенија Лаловић
МАСИУ М3.6 Технике и алати 2, наставник: в.проф. др Ксенија Лаловић
МАСИУ M4.3 Мастер пројекат, наставници: в.проф. др Марија Маруна, доц. др Данијела Миловановић Родић, доц. др
Ратка Чолић
ОАСА М18. Студио пројекат 3 –Урбанизам, наставник: доц. др Ратка Чолић
МАСИУ M4.3 Мастер пројекат, наставници: в.проф. др Марија Маруна, в.проф. др Ксенија Лаловић, доц. др Данијела
Миловановић Родић, доц. др Ратка Чолић
ОАСА Урбане функције – јавне службе, наставник : доц. др Урош Радосављевић

Научни и стручни радови

Кандидат наводи 3 категоризована и 2 некатегоризована објављена научна рада 5 :
2017

2016

2015

2015

2014

Лаловић, К., Живковић, Ј., Бугарски, Ј: 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
Ђорђевић, А., Радосављевић, Ј, Зорић, А., Душмановић, А., Бугарски, Ј: Student Initiative ''New Housing Models for
People Threatened by Floods'', (eds. J.Fokdal and C.Zehner) Resilient Cities, Urban Disaster Risk Management in
Serbia, Report on the results of the case study research project, Urban Management Program, Technical University
Berlin in collaboration with University of Belgrade, Faculty of Architecture, Master Program Integrated Urbanism,
Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, Ambero Consulting, Municipality of Obrenovac. Berlin,
February 2016, pp: 20-23, ISBN 978-3-9812769-1
Радосављевић, Ј., Бугарски, Ј., Ђорђевић, А., Душмановић, А: 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
Чолић, Р., Мачкић, И., Бугарски, Ј.: Отпорност на промене у планирању инфраструктуре – пример Обреновца,
проф. др Бранко Васић, 40. Научно - стручни скуп Одржавање машина и опреме ОМО, зборник радова, (стр. 364373.), Институт за истраживања и пројектовања у привреди, Београд. ISBN 978- 86- 84231- 39- 2
„Нови модели становања за угрожене у полавама“, публикација са стручног скупа и радионица, члан радне групе
Архитектонског факултета (Одлука 01-700/2-1)
https://issuu.com/redakcijaaf/docs/novi_modeli_stanovanja_za_ugrozene_

М33

М45

М33

Преглед наведених стручних радова:
2017
2016

5

Главни пројекат ентеријера пословног комплекса „Lakhta Center“, Санкт Петербург; пројектант сарадник у архитектонском студиу
''KOOPERATIVA'', Београд
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
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

Конкурсна докуметација, Прилог 2: Библиографија радова

4

2015
2015

2015

2014

1.1.5

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
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
Реализација пројекта ''Coca-Cola еко парк’’ у Обреновцу. Пројекат реализован у сарадњи са компанијом Coca-Cola Hellenic,
Светским фондом за заштиту природе (World Wildlife Fund - WWF) и Градском општином Обреновац. Реализовани пројекат
Аутори: Ј.Радосављевић, А.Душмановић, С.Берић, Б.Јерковић, Ј.Бугарски
Међународни позивни конкурс за идејно архитектонско-урбанистичко решење хотелског ресорта ''Лазарет'', у Херцег Новом, Црна
Гора; 3. награда
Аутори : С. Марловић, Ј.Радосављевић, Ј. Бугарски
Међународни конкурс за идејно архитектонско решење јавне пешачке комуникације и Панорамски лифт – откуп
Аутори : С. Марловић, Ј.Радосављевић, Ј. Бугарски

Награде и учешће у активностима значајним за област урбанизма (конкурси, изложбе, радионице и сл.)

Међународне и националне изложбе стручних радова, признања и награде:
2015

2014

23. међународни Салон Урбанизма у Београду, излагач са радом 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. Специјалнo признање
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
Изложба и презентација иницијативе ''Нови модели становања за угрожене у поплавама'', у оквиру Пратећег програма 37.
Међународног салона архитектуре, у Београду. Признање: Специјална препорука Савета Салона Архитектуре за
Афирмативни догађај године у архитектури.
Излагање иницијативе ''Нови модели становања за угрожене у поплавама'', у оквиру 23. Међународног Салона урбанизма,
у Београду. Члан радне групе Архитектонског факултета, студент иницијатор и аутор са 140 студената, асистената и
професора. Специјално признање

Учешће на семинарима/ радионицама/конференцијама значајним за област урбанизма:
2016

2014

2011

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)“
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)
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)
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
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

Међународне и националне изложбе студентских радова:
2014

2013

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
Излагање рада ''Кооперативни рехабилитациони туризам – Нова Варош'', у оквиру 22. Међународног Салона урбанизма, у

5

Нишу. Аутори: А.Ђорђевић, Ј.Радосављевић, А.Зорић, Ј.Бугарски. Ментор: доц. др Урош Радосављевић
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
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
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

2012

1.1.6

Познавање светских језика и знања и вештине потребне за рад у оквиру образовно-научне организације

Познавање светских језика:
−
−
−

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

Вештине и познавање компјутерских програма:
−
−
−
−
−

AutoCAD,
Adobe (Photoshop. InDesign, Premier),
Rhinoceros+Vray,
CorelDRAW(основе),
Microsft Office (Word, PowerPoint, Excel)

Организациона искуства :
2017
2015 - 2017
2014
3 месеца

Стручна пракса у архитектонском студиу „KOOPERATIVA”, Београд
Стручна пракса у архитектонском студиу „PLAT.FORM.A“, Београд
Стручна пракса на Регионалном Институту за архитектуру и урбанизам, на
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)
Стручна пракса у Јавном предузећу за изградњу, у Обреновцу

2012

1.1.7

Додатна документација

Кандидат је као Прилог у оквиру конкурсне документације приложила Портфолио са списком и пратећим илустрацијама
награђених, излаганих и публикованих радова.
1.2
1.2.1

МИНА Д. ВУЧКОВИЋ дипл.инж.арх.
Основни биографски подаци

Датум рођења: 12. јули 1992. године, држављанин Републике Србије; запослена у Институту за архитектуру и урбанизам
Србије од 2016 до данас. 6
1.2.2
период

2017 –
2014 2016

Образовање и остварени успех у току образовања
степен

Докторске академске студије - Универзитет у Београду, Архитектонски
факултет
Мастер академске студије архитектуре – модул Урбани дизајн Универзитет у Београду, Архитектонски факултет
Звање: Мастер инжењер архитектуре
Дипломски рад на тему: ''Природно и артифицијелно - архитектонски
пејзаж'', рад одбрањен са оценом 10. Ментор : в. проф. Дејан Милетић.

просечна оцена током
студија:

до сада (5 испита,
60 ЕСПБ): 9,2 7
8.97 8
По годинама
студија: 8,70; 9,28

време трајања
студија

2. година
2 године

Конкурсна докуметација, Прилог1: Биографија са библиографијом
Потврда о редовном похађању докторских академских студија са уверењем о положеним испитима, бр. 22/70, од 08.05.2018 године, издата од стране Сарадника за
последипломске студије, Архитектонског факултета Универзитета у Београду
8 Конкурсна докуметација,Прилог бр.3 и 4: Оверена копија дипломе о завршеним Мастер академским студијама са овереном копијом Додатка дипломи
6
7

6

2011 2014

Основне академске студије архитектуре- Универзитет у Београду,
Архитектонски факултет
Звање: Инжењер Архитектуре

8,46 9
По годинама студија:
7,78; 8,97; 8,62

3 године

Увидом у приложена документа Комисија утврђује да је кандидат у редовном року завршавао све нивое студија и да је том
приликом остварио следећи успех на предметима из области урбанизма:
−

просечна оцена на предметима из области урбанизма: 9,055
студије
Основне академске студије архитектуре
Мастер академске студије архитектуре

Број предмета
7
15

просечна оцена
8,71
9,4

Награде за успешност студија: /
1.2.3
2015/2016

1.2.4

Учешће и рад у настави на програмима из области урбанизма
МАСА Студио М02У – Пројекат: Партиципативни урбани дизајн; руководилац: др Зоран Ђукановић, доцент
ОАСА Студио 01б - Урбанистичко пројектовање стамбених целина; руководилац: др Зоран Ђукановић, доцент

Научни и стручни радови

Кандидат наводи 1 категоризовани објављени научни рад 10 :
2017

1.2.5

Вучковић М., Маруна М. (2017) „Notes on the development of the urban heritage management concept in contemporary
policies“. Spatium, No.38, 42-50.

М24

Награде и учешће у активностима значајним за област урбанизма (конкурси, изложбе, радионице и сл.)

Међународне и националне изложбе стручних радова, признања и награде:
2017

2017
20162014

сарадник у изради Урбанистичког пројекта обалоутврде дуж десне обале Дунава од постојеће облаоутврде у Земуну до
Пупиновог моста, са пратећим објектима марина, спортским и угоститељским садржајима и уређеним шеталиштима (одг.
урбаниста: др Игор Марић, дипл.инж.арх.)
сарадник у изради пројекта за извођење социјалних станова у Пожаревцу (одг. пројекант: др Игор Марић, дипл.инж.арх.)
ПГР „Пожаревац 2“ и „Пожаревац 6“ (руководилац: др Игор Марић, дипл.инж.арх.)
Учешће на Конкурсу за архитектонско решење уређења Tрга Републике, Tрга Слободе и Корзо улице у Суботици,
расписаног од стране ЈП „Дирекција за изградњу Града Суботице“, Суботица, Србија (радни тим: Александра Недељковић,
Биљана Павловић, Јана Филиповић, Слободан Јевтић, Бранко Стефановић)

Учешће на семинарима/ радионицама/конференцијама значајним за област урбанизма:
2015

Одабрани члан тима Архитектонског факултета Универзитета у Београду (руководилац доц. др Зоран Ђукановић) на
интердисциплинарној радионици која окупља стручњаке и студенте из области индустријског дизајна, архитектуре и
урбанизма: „ISIA Roma Design: Pordenone Design Week 2015“ (организатор: Istituto Superiore per le Industrie Artistiche,
Consorzio Universitario di Pordenone), у граду Порденоне у Италији. Тема: “From the City to Design, Тhe Еxperience of
TransitionTown“

Међународне и националне изложбе студентских радова: /
1.2.6

Познавање светских језика и знања и вештине потребне за рад у оквиру образовно-научне организације

Познавање светских језика:
− енглески језик – напредни ниво;
− француски језик – средњи ниво
Вештине и познавање компјутерских програма:
− Autodesk (AutoCAD, 3Ds Max),
− Adobe (Photoshop, Illustrator),
− MS Office (Word, Excel, Power Point)
9
10

Конкурсна докуметација,Прилог бр. 3 и 4: Оверена копија дипломе о завршеним Основним академским студијама са овереном копијом Додатка дипломи,
Конкурсна докуметација, Прилог1: Биографија са библиографијом

7

Организациона искуства :
2018-

Центар за истраживачку делатност; Универзитет у Београду, Архитектонски факултет, представник студената докторских
студија у програмском одбору
Волонтер – техничка подршка на на међународној академској конференцији “Places and Technologies”
Пракса у Институту за водопривреду „Јарослав Черни“ у Београду, Завод за бране, хидроенергетику, руднике и
саобраћајнице техничка подршка у изради главног пројекта архитектуре објеката за смештај агрегата и електроопреме и
контролног центра у оквиру ХЕ Дабар - брана „Пошћење“ и акумулација „Невесиње“

2016
2014

1.2.7

Додатна документација

Није приложена.
1.3

ТАМАРА РАДИЋ маст.инж.арх.

1.3.1

Основни биографски подаци

Датум рођења: 22. децембар 1993. године, држављанин Републике Србије; незапослена 11
У процесу заснивања радног односа у својству истраживача-приправника по основу Позива талентованим младим
истраживачима - студентима докторских академских студија за учешће на научноистраживачким које финансира МПНТР на
научниистраживачки пројекат ТР 36034 "Истраживање и систематизација стамбене изградње у Србији у контексту
глобализације и европских интеграција, у циљу унапређења квалитета и стандарда становања", Министарства просвете,
науке и технолошког развоја Србије; Руководилац: проф. др Владимир Мако;
1.3.2

Образовање и остварени успех у току образовања

период
2017 –
2015 2017

2012 2015

степен
Докторске академске студије - Универзитет у Београду, Архитектонски
факултет
Мастер академске студије архитектуре – модул Урбанизам Универзитет у Београду, Архитектонски факултет
Звање: Мастер инжењер архитектуре
Назив рада: ,,Пројекат Генералштаба - Утицај урбаних репера па
идентитет града и грађана". Ментор: Проф.др Ева Ваниста Лазаревић.
Постигнута оцена : 10
Основне академске студије архитектуре- Универзитет у Београду,
Архитектонски факултет
Звање: Инжењер Архитектуре

просечна оцена
током студија:
-

време трајања
студија
1. година

9.92 12
По годинама
студија: 987;9,86

2 године

8,56 13
По годинама
студија: -

3 године

Увидом у приложена документа Комисија утврђује да је кандидат у редовном року завршавао све нивое студија и да је том
приликом остварио следећи успех на предметима из области урбанизма:
−

просечна оцена на предметима из области урбанизма: 9,77
студије
Основне академске студије архитектуре
Мастер академске студије архитектуре

Број предмета
9
17

просечна оцена
9,11
10

Награде за успешност студија: /

Конкурсна докуметација, Прилог1: Биографија,
Конкурсна докуметација,Прилог бр. 3 и 4: Оверена копија дипломе о завршеним Мастер академским студијама са овереном копијом Додатка дипломи
13 Конкурсна докуметација,Прилог бр. 3 и 4: Оверена копија дипломе о завршеним Основним академским студијама са овереном копијом Додатка дипломи
11
12

8

1.3.3

Учешће и рад у настави на програмима из области урбанизма

2014-

ИАСА- 48061- 1703 Студио 06У - Пројекат - Урбана реконструкција СПЦ "Радивој Кораћ" са окружењем - Urban Lab Предметни наставник : Проф. др Александра Ђукић, Проф. др Ева Ваништа Лазаревић
ОАСА- 3.2 Обликовање градских простора - Предметни наставник : Проф. др Александра Ђукић
ОАСА -24072 -04 Студијска целина Студио 02а - Одрживе урбане заједнице -Пројекат; Предметни наставник : Проф. др
Александра Ђукић
ОАСА-23072 -04 Студио 01б-Урбанистичко пројектовање стамбених целина - Пројекат -Предметни наставник : Проф. др
Александра Ђукић
ОАСА 18.1 Студио пројекат 3 -урбанизам -Предметни наставник : Проф. др Александра Ђукић
МАСИУ-1 2030 Методологија урбаног дизајна - Предметни наставник: Проф. др Александра Ђукић
МАСУ-М.1.7.4 Изборни предмет 1: Морфологија градских потеза -Предметни наставник : Проф. др Александра Ђукић
МАСА -1 1040-03 Изборни предмет 1 : Урбанизам - Морфологија градских потеза - Предметни наставник: Проф. др
Александра Ђукић
МАСУ - М.2.7.6 Изборни предмет 2: Мрежа пешачких путања у функцији урбаног ре-дизајна -Предметни наставник:
Проф. др Александра Ђукић
МАСИУ -1 2050-04 Изборни предмет 3 : Мрежа пешачких путања у функцији урбаног ре-дизајна -Предметни наставник :
Проф. др Александра Ђукић

1.3.4

Научни и стручни радови и капацитет знања и вештина за истраживачки рад у области урбанизма

Кандидат наводи 10 објављених и 2 прихваћена категорисана научна рада 14:
2018

2017
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Ђукић А., Антонић Б., Радић Т. (2018) -"ТНЕ SHAPING OF URBAN MATRIX ВУ FLOOD PROTECTION: SERBIAN CITIES
IN PANNONIAN PLAIN", EAUH2018 - 14th lnternational Conference оп Urban History, 29. август -1. септембар 2018, Рим,
Италија. (у току, рад прихваћен);
Ђукић А., Антонић Б., Радић Т. (2018) -"CULТURAL HERITAGE AND DEVELOPMENT OF LOCAL COMMUNIТY: CASE
STUDY GOLUBAC IN IRON GАТЕ", HERITAGE 2018 - 6th lnternational Conference оп Heritage and SustainaЫe
Development, 12-15. Jun 2018., Granada, Spanija, (у току, рад прихваћен); ,
Ђукић А., Марић Ј., Радић Т. (2018) -"TRANSFORMATION OF IDENТIТY OF SAVAMALA DISTRICТ IN BELGRADE",
међународна конференција РТ2018 - 5th lnternational Academic Conference оп Places and Technologies, Keeping up with
technologies to adapt cities for future challenges, 26-27. април 2018., Београд, Србија
Радић Т., Ђукић А. (2018) - "MAINTENANCE OF COMMUNAL SPACES: CASE STUDY WITHIN MODERNIST MEGA
BLOCKS IN NEW BELGRADE, SERBIA", ln: D. Nikolic, Ј. Cvejin Poznic, D. MalЬasa (Eds.) Annual PLPR lnternational
Scientific Conference MIGRATION -IMPACTS, LAW, AND SPATIAL PLANNING Book of Abstracts, (р.80), међународна
конференција PLPR, 12th lnternational Conference оп Planning, Law. and Property Rights, 19-23. фебруар 2018.,
Универзитет у Новом Саду, ISBN 978-86-499-0221-3.
Радић Т., Радић Т ,Антонић Б.,_(2017) - "IRON GAТES REGION IN SERBIA AS А ROLE-MODEL FOR SUSTAINABLE
CULTURAL LANDSCAPE", CBCTOU 2017 - А Stream оп Global Tourism: Current Challenges and Future Prospects, 18-21
децембар 2017, Атина, Грчка; (рад излаган);
Ђукић А., Марић Ј., Радић Т. (2017)- "ОЖИВЉАВАЊЕ САВСКОГ ПРИОБАЊА У БЕОГРАДУ", међународна
конференција, Балканско архитектонског бијенале, Београд, Србија, 18-25. децембар 2017, прихваћен рад за часопис
Phlogiston);
Антонић Б., Ђукић А., Радић Т. (2017) - " ДРУШТВЕНО ОДГОВОРНО СТАНОВАЊЕ У БЕЧУ: ИЗАЗОВИ ТРЕНУТНОГ
РАЗВОЈА ПРИКАЗАНИ НА ПРИМЕРУ НАСЕЉА АСПЕРН " , Међународни научно – стручни скуп , 13. Летња школа
урбанизма , Вршац, Србија, 1-3. јун 2017.
Ђукић А., Антонић Б., Радић Т. (2017) -"VAHAU – Одрживи културни предео у функцији развоја града, IX Научно
стручни скуп са међународним учешђем, Суботица, Палић, Србија, 11-13. мај 2017.
Митровић В., Марић Ј., Радић Т. (2017) -" FOOD TOURISM CONCEPT - CREATING SYNERGY BEТWEEN URBAN AND
RURAL PLACES - CASE STUDY OF MAGLIC, SERBIA", IV међународна академска конференција Места и технологије
2017 / Places and Technologies 2017- У корак са технологијама у контексту урбано – руралне синергије, Сарајево,
Босна и Херцеговина 8-9. јун 2017.
Ђукић А., Марић Ј., Радић Т. (2017) - " МОГУЋНОСТИ УНАПРЕЂЕЊА УРБАНЕ БЕЗБЕДНОСТИ ОТВОРЕНИХ
ПРОСТОРА КРОЗ ТРАНСФОРМАЦИЈУ НОВОБЕОГРАДСКИХ БЛОКОВА ", Прва научна конференција о урбаној
безбедности и урбаном развоју, Београд, Србија, 21. јун 2017. Научна конференција са међународним учешћем:

Конкурсна докуметација, Прилог1: Биографија

М33

М33

М33

М34

М33

М33

М33

М33
М33

М33
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,,Урбана безбедност и урбани развој", у организацији Факултета за безбедност и Архитектонског факултета
Универзитета у Београду, 21. јун 2017. Београд. ISBN 978-8680144-10-8.
Ђукић А., Марић Ј., Радић Т. (2017) - "EFFECТ OF MOBILE HEALTH APPLICATIONS ON PHYSICAL ACТIVIТY IN
OUTDOOR SPACES", ln: M. Zdravkoviц, Z. Konjoviц, M. Trajanoviц (Eds.) Proceedings of the 7th lnternational Conference
оп lnformation Society and Technology, мећународна конференција ICIST, 7th lnternational Conference оп lnformation
Society and Techology , (рр. 316-319), Копаоник, Србија, 12-15, ISBN 978-86-85525-19-3.
Радић Т., Ваништа Лазаревић Е., Марић Ј., " УТИЦАЈ УРБАНИХ РЕПЕРА НА ИДЕНТИТЕТ ГРАДА И ГРАЂАНА СТУДИЈА СШСАЈА: ГЕНЕРАЛШТАБ ", (eds.) BALKAN PATTERNS IN URBANISM AND ARCHITECТURE: CHALLENGES Book of Abstracts међународна конференција, Балканско архитектонско бијенале, Београд. Србија, 18-25. децембар
2017, ISBN 978-86-7924-192-4.

М33

М34

Ушеђе у међународном пројекту: „DANube Urban Brand - a regional network building through tourism and education to strengthen
the “Danube” cultural identity and solidarity – DANUrB“[2017-2019]. INTERREG – Danube Transnational Programme; Rukovodeća
ustanova: Budimpeštanski univerzitet tehnologije I ekonomije (Budapest University of Technology and Economics), Mađarska;
Rukovodilac: Dr Balint Kadar; Звање:без звања, помагала у организацијиа студентсих радионица, као и на писању званичних
извештаја;
1.3.5

Награде и учешће у активностима значајним за област урбанизма (конкурси, изложбе, радионице и сл.)

Међународне и националне изложбе стручних радова, признања и награде:
2017

26. Међународни салон урбанизма 8.-15.11.2017. Галерија официра у Нишу, - Категорија: Истразивање и студије из обасти
просторног и урбанистичког планирања -рад : DANuRB - DANube Urban Brand - Утврђивање дунавског културног
идентитета и солидарности - Руководилац пројекта : lnterreg, Balint Kadar – Освојена прва награда

Учешће на семинарима/ радионицама/конференцијама значајним за област урбанизма:
2018
2017

2016

2014

PLPR Conference The third PLPR full-day PhD Workshop -19. фебруар 2018., Нови Сад, Србија. Организатор: Универзитет у
Новом Саду. Тутор: др Rebecca Leshinsky
3. DANUrB Међународна студентска радионица, 14- 18. октобар 2017, Голубац (СРБ) ) радионица која се одржава у оквиру
DANUrB пројекта, део INTERREG Danube Cross-Border Cooperation програма. Положај: ментор студентске групе (главни
ментор: проф. др. Александра Ђукић).
2. DANUrB међународна студентска истраживачка радионица, 28- 30. јун 2017., Будимпешта (MAD) Острогон (MAD) - Штурово
(SLK), радионица одржава у склопу DANUrB пројекта, дела INTERREG Danube програма прекограничне сарадње. Положај: коментор студентског тима из Београда (главни ментор: проф. др. Александра Ђукић).
1. DANUrB међународна студентска истраживачка радионица, 6-10. март 2017., Кремс на Дунаву, Аустрија, радионица одржана
у склопу DANUrB пројекта, дела INTERREG Danube Cross-Border Cooperation програма. Положај: ко-ментор студентског тима
из Београда (главни ментор: проф. др. Александра Ђукић).
ISOCARP - 53rd ISOCARP lnternational Planning Congress is "Smart Communities", учествовање са студентским радом у оквиру
предмета ,,Теорија планирања'', ментор: проф. др Марија Маруна – Рад добио похвале од стране стручног жирија
3rd OIKONET међународна радионица "Renewing / Revitalizing: Creating LiveaЫe Cities", 6-11. јун 2016., Београд, Србија.
Организатор: Универзитет у Београду – Архитектонски факултет. Руководилац: доц. др Мирјана друга међународна студентска
конференција заштите животне средине, 18-22. мај 2016., Београд, Србија. Идејни творац пројекта : Удружење заштите
животне средине RIO. Коорганизатор конференције : Центар за промоцију науке. Руководилац радионице : асс. Јелена Марић.
Положај: ментор групе студената
FISEC 16 druga međunarodna studentska konferencija zaštite životne sredine, 18-22. maj 2016., Beograd, Srbija. Idejni tvorac projekta
: Udruženje zaštite životne sredine RIO. Koorganizator konferencije : Centar za promociju nauke. Rukovodilac radionice : Ass. Jelena
Marić. Položaj: mentor grupe studenata
3rd lnternational Academic Conference Places and Technologies -Student Masterclass How Sguare Аге You, 14-15. март 2016.,
Београд, Србија. Организатор: Универзитет у Београду – Архитектонски факултет. Тутори : др Воb Giddings, др Stefan van der
Spek. Положај: учесник у радионици
Belgrade.SCAPE S:LAB / Big Projects -Међународна студентска радионица, 4-8. април 2014., Културни центар, Београд, Srбија.
Тутори: Горан Говедарица, Драган Маричић, Положај : учесник у радионици.
Новија архитектура Београда -"Руски емигранти у београдској архитектури", 6. јул 2014., Београд ,Србија. Организатор :
Филозофски факултет одељење за историју уметности. Руководиоци : Проф. др Александар Кадијевић и Александра Лијевски.
Положај : учесник у радионици
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Међународне и националне изложбе студентских радова:
2018
2017

2015

1.3.6

Годишња изложба најбољих мастер завршних радова 2016/2017. 2.март - 15. април 2018. године. Архитектонски факултет
Универзитета у Београду.
26. Међународни салон урбанизма, 8.-15.11.2017. Галерија официра у Нишу, излаган гад са предмета Студио М04У Дипломски пројекат - Пројекат урбане регенерације комплекса Генералштаба, проф. Др. Ева Ваништа Лазаревић
26 салон урбанизма, 8.-15.11.2017. Галерија официра у Нишу, излаган рад са предмета Студио М03У -Пројекат туризма
хране на Магличу, проф. др. Бисерка Митровић– Освојена прва награда
26. Међународни салон урбанизма, 8.-15.11.2017. Галерија официра у Нишу, излаган рад у категорији лстразивање и
студије из области просторног и урбанистицког планирања - DANuRB - DANube Urban Brand - Утврђивање дунавског
културног идентитета и солидарности
Unblocked 45- изложба Архитектонског факултета у Блоку 45, 7-19. април 2017. године, изложен рад са предмета Студио
М01У -Еколошки урбани дизајн, проф. др Јелена Живковић
БаБ -11 Балканско архитектонско бијенале, 7-14. децембар 2015. godine, изложба у простору Југословенске кинотеке,
изложена макета са Студио пројекта 3 - Урбанизам, проф. др Александра Ђукић

Познавање светских језика и знања и вештине потребне за рад у оквиру образовно-научне организације

Познавање светских језика:
−
−
−
−

Енглески језик > виши ниво [ САЕ ниво Ц1.2 на Институту за стране језике]
Италијански језик > виши ниво [ ниво Ц1 у Италијанском културном центру]
Француски језик > средњи виши ниво [ DELF јуниор ниво Б2.1]
Руски језик > почетни ниво [ у процесу учења нивоа А1]

Вештине и познавање компјутерских програма:
−
−
−
−

AutoCAD, A
dobe Photoshop, Abode lllustrator,
SketchUp, Revit, 3dsMax,
Microsoft Office, Lumion

Организација изложби, конференција и студентских радионица:
2018
2017

V Međunarodna naučna konferencija ‘’Places and Technologies 2018’’ , Beograd, Srbija, April 2018. , Uloga : član organizacionog
tima, tehnički sekretar
3. DANUrB Međunarodna radionica, 14-18. Oktobar 2017, Golubac (SRB) radionica koja se održava u okviru DANUrB projekta,
deo INTERREG Danube Cross-Border Cooperation programa. Uloga : član organizacionog tima
BaB - III Balkansko Bijenale, konferencija na Fakultetu za bezbednost, Uloga : član organizacionog tima

1.3.7

Додатна документација

Није приложена.
1.4
1.4.1

МИЛЕНА ИВАНОВИЋ маст.инж.арх.
Основни биографски подаци

Датум рођења: 28. август 1990. године, држављанин Републике Србије;
Запослена у Републичком геодетском заводу, Специјалиста за просторне и статистичке анализе, Одсек за Процену и вођење
вредности непокретности / (2018) Центар за управљање геопросторним подацима, Група за сарадњу и технички развој 15
1.4.2
период

2015 –

Образовање и остварени успех у току образовања
степен

Докторске академске студије - Универзитет у Београду,
Архитектонски факултет

просечна оцена током студија:

до сада (9 испита, 106
ЕСПБ): 9,25 16

време трајања
студија

3. година

Конкурсна докуметација, Прилог1: Биографија са библиогафијм
Конкурсна докуметација, Прилог бр.6: Потврда о редовном похађању докторских академских студија са уверењем о положеним испитима, бр. 22/68, од 08.05.2018 године, издата
од стране Сарадника за последипломске студије, Архитектонског факултета Универзитета у Београду

15
16

11

2012 2014

2009 2012

Мастер академске студије архитектуре – модул Архитектура
- Универзитет у Београду, Архитектонски факултет
Звање: Мастер инжењер архитектуре;
Дипломски рад на тему: ''Шћећин-Град на Одри'', рад одбрањен са
оценом 10. Ментор : проф. Петар Арсић
Основне академске студије архитектуре- Универзитет у
Београду, Архитектонски факултет; Звање: Инжењер Архитектуре

9.37 17
По годинама студија: -

2 године

7,77 18
По годинама студија: -

3 године

Увидом у приложена документа Комисија утврђује да је кандидат у редовном року завршавао све нивое студија и да је том
приликом остварио следећи успех на предметима из области урбанизма:
−

просечна оцена на предметима из области урбанизма: 8,875
студије
Основне академске студије архитектуре
Мастер академске студије архитектуре

Број предмета
9
17

просечна оцена
8,44
9,29

Награде за успешност студија:
2013

1.4.3
2014/2015

1.4.4

Добитник награде за најбоље студенте општине Прокупље
Учешће и рад у настави на програмима из области урбанизма
МАСА: Град будућности, 12040 – изборни предмет 2 – Урбанизам (проф. др Миодраг Ралевић)
ОАСА: Будућност града, М 17.2 – изборни предмет (проф. др Миодраг Ралевић)
ОАСА: Урбани маркетинг (проф. др Миодраг Ралевић)
ОАСА: Студио пројекат 3 – Урбанизам, Сремчица: Град унутар града, Линеарни град – линеарно острво (проф. др
Миодраг Ралевић)
ОАСА:Студио пројекат 4 – Синтеза, Резилистентни град и становање (проф. др Миодраг Ралевић)
ОАСА: Радионица – RESILIENTHABLAB MONTENEGRO (проф. др Миодраг Ралевић) Доступно на:
http://www.arh.bg.ac.rs/wpcontent/uploads/201415_programi/201415_dokumenti/1415_OASA/201415_19_SP4_KURIKULU
MI/201415_19_SP4_MRalevic.pdf?pismo=lat
ОАСА: Радионица – KST in Wonderland (проф. др Зоран Ђукановић) – иницијатор радионице, доступно на:
http://www.publicart-publicspace.org/projects/workshops/kst-in-wonderland
ОАСА: Радионица – BEST DESIGN WEEK – ADVANCED COURSE (проф. др Будимир Судимац) – иницијатор радионице,
доступно на:
http://www.arh.bg.ac.rs/wp-content/uploads/dokumenti_201314/1314_M7.2_KURIKULUMI/1314_M7.2_Budimir_Sudimac.pdf

Научни и стручни радови и капацитет знања и вештина за истраживачки рад у области урбанизма

Кандидат наводи 16 категоризованих и 2 некатегоризована објављена научна рада 19.
2016

2015
2017

Ralevic, M., Mrdjenovic, T., Ivanovic, M. (2016). Urban management matrix. In: P. Mitkovic (ed.): ICUP2016, international
conference on urban planning 2016. Nis: Faculty of Civil engineering and Architecture, University of Nis, pp. 279-288.
ISBN 978-86-88601-22-1 FCEA; COBISS.SR-ID 227133964; UDK 711.4(082).
Ivanović, M., Tanasković, S., (2015). Smart concepts on New Belgrade blocks on Sava coast as a important social
organism, In: T. Mrđenović (ed.) : Balkan Architectural Biennale “capital a”,Conference Proceedings 2016. Belgrade:
Balkan Architectural Biennale, pp. 280-289. ISBN: 978-86-916755-1-6; COBISS.SR-ID 219718412; UDK 72.012(497).
Mrđenović T., Ralević M., Đukić A., Ivanović M., (2015) Creative & Digital City: Dogvil Interaction for Future City, Going
Digital Conference Proceedings, pp. 139-154 STRAND, Belgrade
Vaništa Lazarević, E., Ivanović, M., Trgovčević, F., (2017). Security through the lens of urban regeneration: the cases of
Autokomanda and Mostar loops, In: T. Mrđenović (ed.) : Balkan Architectural Biennale & Faculty of Architecture –
University of Belgrade “Balkan patterns in urbanism and architecture: Challenges”, book of abstract 2017. Belgrade:
Pressia, pp. 71. COBISS.SR-ID 253101324; UDK 72.012(497).
Vaništa Lazarević, E., Ivanović, M., Trgovčević, F. (2017). Bezbednost u kontekstu socio - urbane obnove u gradovima
današnjice. U: Stanarević, S., Đukić, A. (ur.) : Urbana bezbednost i urbani razvoj, Book of Abstracts. Beograd :
Univerzitet, Fakultet Bezbednosti, str. 39-40. ISBN 978-86-80144-10-8; COBISS.SR-ID 237045772.

Конкурсна докуметација, Прилог бр. 1 и 2: Оверена копија дипломе о завршеним Мастер академским студијама, са овереном копијом Додатка дипломи
докуметација, Прилог бр. 3 и 4: Оверена копија дипломе о завршеним Основним академским студијама са овереном копијом Додатка дипломи
19 Конкурсна докуметација, Прилог 2: Библиографија радова
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Ristić, D., Ivanović, M., Miličević, M., Marjanović, M. (2017). Small urban centers as drivers of daily migrations and agents
of transformation of rural background: example of Blace municipality. In: Dž. Bijedić, A., Krstić-Furundžić, M. Zečević
(ed.): Keeping up with technologies in the context of urban and rural synergy, book of conference abstracts, 4th
International Academic Conference Places and Technologies, pp.85. Sarajevo, Bosnia and Herzegovina: Arhitektonski
fakultet Univerziteta u Sarajevu. ISBN: 978-9958-691-55-3; COBISS.BH-I 4118022; UDK 711.3/.4(084.3)
Ивановић, М., Паунић, Н., Станојловић, С. (2018). Инвестиционе мапе – тренутни статус и механизми укључивања
у Националну инфраструктуру геопросторних података – Летња школа урбанизма – прихваћен апстракт
Паунић, Н., Ивановић, М., Вучетић, Д. (2018). Геосрбија – учешће заједнице у функцији едукације, контроле
квалитета и транспарентности – Летња школа урбанизма – прихваћен апстракт
Паунић, Н., Ивановић, М., Вучетић, Д. (2018). Функционалност Дигиталне платформе и њена примена у
урбанистичком и просторном планирању. - Летња школа урбанизма – прихваћен апстракт
Ристић, Д., Ивановић, М., Марјановић, М., Милошевић, Д., Миличевић, М. (2018). Неодрживост праксе
урбанистичког планирања у Србији – пример измена и допуна планова генералне регулације. Зборник радова.
Београд: Асоцијација просторних планера Србије, Универзитет у Београду – Географски факултет – рад у
штампи
Ристић, Д., Ивановић, М. (2016). Унапређење процеса израде, спровођења и интеграције планских докумената
стандардизацијом категорија намене земљишта. У: Д. Филиповић, В. Шећеров, З. Радовановић (ур.): Локална
самоуправа у планирању и уређењу простора и насеља – у сусрет европским интеграцијама, Зборник радова.
Београд: Асоцијација просторних планера Србије, Универзитет у Београду – Географски факултет, стр. 231-240.
ISBN
978-86-6283-040-1
(APPS);
COBISS.SR.-ID
223802636;
UDK
711.1:352.078(082)(0.034.2),
711.4:352.078(082)(0.034.2).
Ристић, Д., Ивановић, М., Марјановић, М., Миличевић, М. (2016). Концепт технолошког парка као еколошки
прихватљивији начин уређења радних зона. У: М. Милинчић, М. Милановић, М. Илић (ур.): Смедерево еколошки
град, Зборник радова, II еколошка конференција са међународним учешћем. Смедерево: Локални еколошки
покрет Смедерево, Универзитет у Београду – Географски факултет, стр.265-272. ISBN 978-86-919317-1-1 (LEP);
COBISS.SR.-ID 227454220; UDK 502/504(497.11)(082).
Ивановић, М., Ристић, Д. (2015). Однос урбане политике и урбанистичких инструмената за регулацију урбане
форме на примеру градског насеља Прокупља. У: В. Трифуновић, Д. Минић, З. Поповић (ур.): I Плански основи / II
Урбане политике / III Измене и допуне Закона о планирању и изградњи и Закона о државном премеру и катастру,
Зборник радова, 11. Летња школа урбанизма. Београд: Удружење урбаниста Србије, стр. 177-186. ISBN: 978-8684275-33-4; COBISS.SR-ID 215066124; UDK 711.1/.4(082).
Ивановић, М., Ристић, Д. (2017). Варијације у цени израде урбанистичких планова на примеру планова детаљне
регулације у Србији – настанак и последице. У: В. Трифуновић, Д. Минић, Б. Драшковић (ур.): I Урбанистичко и
просторно планирање у последњој деценији / II Управљање геопросторним подацима – Републички геодетски
завод / III Издавање грађевинских дозвола – е - дозвола / IV Спровођење новог закона о становању, Зборник
радова, Међународни научно-стручни скуп XIII летња школа урбанизма. Београд: Удружење урбаниста Србије,
стр. 120-126. ISBN 978-86-84275-38-9; COBISS.SR.-ID 235493388; UDK 711.1/.4(082).
Ристић, Д., Ивановић, М. (2016). Географски информациони систем као подршка ефикаснијој имплементацији
локалне урбане политике. У: В. Трифуновић, Д. Минић, З. Поповић (ур.): I Статус урбанизма и урбанистичких
институција / II Геоинформатика / III Спровођење нових комплементарних закона и прописа, Зборник радова, XII
летња школа урбанизма. Београд: Удружење урбаниста Србије, стр. 191-201. ISBN 978-86-84275-36-5;
COBISS.SR.-ID 223368972; UDK 711.1/.4(082).
Ралевић, М., Ђуровић, М., Ивановић, М. (2016). Правци и модели професионализације урбанистичке делатности у
новим демократско – тржишним условима. У: В. Трифуновић, Д. Минић, З. Поповић (ур.): I Статус урбанизма и
урбанистичких институција / II Геоинформатика / III Спровођење нових комплементарних закона и прописа,
Зборник радова, XII летња школа урбанизма. Београд: Удружење урбаниста Србије, стр. 191-201. ISBN 978-8684275-36-5; COBISS.SR.-ID 223368972; UDK 711.1/.4(082).
Vanista Lazarevic, E., Kekovic, Z., Ivanovic, M., (2017). Transformation and influence of smart communities in order to
improve the quality of life - Case Study of Belgrade; Track 4. Resilience, adaptation and disaster mitigation. : Smart
Communities, 53st ISOCARP CONGRESS – prihvaćen apstrakt
Mrđenović T., Ralević M., Radović Jelovac S., Ivanović M., (2015) Resilient habitat and housing strategies, Global
Dweling house regeneration strategies, Poster
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Преглед наведених стручних резултата:
a)

Публикације

Ралевић, М., Ђорђевић,М., Ивановић,М., (2017) Каталог локација општине Власотинце, Општинска управа Власотинце, аутор
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b)

Просторни планови

Просторни план општине Тител (фаза Нацрта). Наручилац: Општина Тител. Обрађивачи: Урбополис, д.о.о., Београд (привредно
друштво за просторно планирање) и Архиплан, д.о.о. Аранђеловац.

c)

Урбанистички планови:

Планови генералне регулације:
Измене и допуне Плана генералне регулације насеља Шимановци. Наручилац: Општина Пећинци. Обрађивач: Урбополис, д.о.о.,
Београд (привредно друштво за просторно планирање). Одлука о усвајању Плана: ''Службени лист општина Срема'', број 1/2018,
од 05.01.2018. године
План генералне регулације за насељена места Бојник и Драговац. Наручилац: Општина Бојник. Обрађивачи: Архитектонски
факултет Универзитета у Београду и Истраживачко пословни центар (IPC). Одлука о усвајању Плана: ''Службени гласник града
Лесковца'', број 49/2016, од 1.12.2016. године.
Измене и допуне Плана генералне регулације ''Уб 2025''. Наричилац: ЈП ''Дирекција за уређење и изградњу'' Уб. Обрађивач:
Урбополис, д.о.о., Београд (привредно друштво за просторно планирање). Одлука о усвајању Плана: ''Службени гласник општине
Уб'', број 5/2017, од 17.03.2017. године.
План генералне регулације ''Роге'' Наручилац: Општина Пожега. Обрађивач: Урбополис, д.о.о., Београд (привредно друштво за
просторно планирање). ). Одлука о усвајању Плана: ''Службени лист општине Пожега'', број 6/2017, од 24.08.2017. године.
План генералне регулације насеља Тител (фаза Нацрта). Наручилац: Општина Тител. Обрађивачи: Архиплан, д.о.о. Аранђеловац
и Урбополис, д.о.о., Београд (привредно друштво за просторно планирање).
Измене и допуне Плана генералне регулације за седиште јединице локалне самоуправе Нова Варош (фаза Нацрта). Наручилац:
Општина Нова Варош. Обрађивач: Урбополис, д.о.о., Београд (привредно друштво за просторно планирање).
Измене и допуне Плана генералне регулације Власотинца (фаза рани јавни увид). Наручилац: Општина Власотинце. Обрађивач:
Урбополис, д.о.о., Београд (привредно друштво за просторно планирање).

Планови детаљне регулације:
План детаљне регулације за део радне зоне урбанистичке целине- V, Власотинце запад – Слатина, са десне стране државног пута
ДПI Б реда 39 (М-9), Власотинце-Лесковац. Наручилац: Општина Власотинце. Обрађивач: Урбополис, д.о.о., Београд (привредно
друштво за просторно планирање). Одлука о усвајању Плана: ''Службени гласник града Лесковца'', број 52/2016, од 22.12.2016.
године.
План детаљне регулације археолошког локалитета ''тврђава Купиник''. Наручилац: Општина Пећинци. Обрађивач: Урбополис,
д.о.о., Београд (привредно друштво за просторно планирање). Одлука о усвајању Плана: ''Службени лист општина Срема'', број
42/2016, од 29.12.2016. године.
План детаљне регулације за зону изворишта и комерцијално пословне објекте и производне комплексе уз Гњилански пут, сектор 6
(ПДР1) у Бујановцу (фаза Нацрта). Наручилац: Општина Бујановац. Обрађивач: Урбополис, д.о.о., Београд (привредно друштво за
просторно планирање).
Плана детаљне регулације за комерцијално-пословне и производне зоне уз путне правце из Ниша и уз пут према Бујановачкој
Бањи (ПДР 4, ПДР5, ПДР6 и ПДР7) у Бујановцу (фаза Нацрта). Обрађивач: Урбополис, д.о.о., Београд (привредно друштво за
просторно планирање).
План детаљне регулације I за блок 1.2. (Сјеница центар) (фаза Нацрта). Наручилац: Општина Сјеница. Обрађивач: Урбополис,
д.о.о., Београд (привредно друштво за просторно планирање).
План детаљне регулације радне зоне ''Шуманка'' у Лебану (фаза Нацрта). Наручилац: Општина Лебане. Обрађивач: Урбополис,
д.о.о., Београд (привредно друштво за просторно планирање).
План детаљне регулације зоне становања високе густине А1 ''Јаруге'' у Лебану (фаза Нацрта). Наручилац: Општина Лебане.
Обрађивач: Урбополис, д.о.о., Београд (привредно друштво за просторно планирање).
План детаљне регулације зоне становања средње густине Б3 ''Кривача'' у Лебану (фаза Нацрта). Наручилац: Општина Лебане.
Обрађивач: Урбополис, д.о.о., Београд (привредно друштво за просторно планирање).
План детаљне регулације локалитета ''Споменик'' уз Специјални резерват природе ''Обедска бања'' у ко Ашања (фаза Нацрта).
Наручилац: Општина Пећинци. Обрађивач: Урбополис, д.о.о., Београд (привредно друштво за просторно планирање).
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Измена и допуна Планова детаљне регулације ''Расадник 2 и Расадник 3'' у Куршумлији (фаза рани јавни увид). Наручилац: ЈП
Дирекција за изградњу, урбанизам, планирање, пројектовање и стамбене послове општине Куршумлија. Носилац израде: Општина
Куршумлија. Обрађивач: Урбополис, д.о.о., Београд (привредно друштво за просторно планирање).
План детаљне регулације за специфично/заштићено подручје природног и културног добра „Градиште“ у Вишевцу (фаза рани
јавни увид). Наручилац: Општина Рача. Обрађивач: Урбополис, д.о.о., Београд (привредно друштво за просторно планирање).
План детаљне регулације комерцијалне зоне „Рача поље“ у Рачи (фаза рани јавни увид). Наручилац: Општина Рача. Обрађивач:
Урбополис, д.о.о., Београд (привредно друштво за просторно планирање).
План детаљне регулације дела радне зоне „Запад“ у Рачи (фаза рани јавни увид). Наручилац: Општина Рача. Обрађивач:
Урбополис, д.о.о., Београд (привредно друштво за просторно планирање).
План детаљне регулације „Спортско – школског комплекса“ у Рачи (фаза рани јавни увид). Наручилац: Општина Рача. Обрађивач:
Урбополис, д.о.о., Београд (привредно друштво за просторно планирање).
План детаљне регулације за приступни пут из улице Његошеве за К.П. бр. 475/1, 475/3, 475/2 и 475/4 КО Рача (фаза рани јавни
увид). Наручилац: Општина Рача. Обрађивач: Урбополис, д.о.о., Београд (привредно друштво за просторно планирање).
План детаљне регулације везне улице Браће Видаковић и Посавског одреда и међумесне аутобуске станице у насељу Пећинци у
КО Пећинци. Наручилац: Општина Пећинци. Обрађивач: Урбополис, д.о.о., Београд (привредно друштво за просторно планирање).

Урбанистички пројекти:
Урбанистички пројекат за изградњу комплекса Милан Топлица на катастарској парцели број 1968 К.О. Туларе, усвојен 2015 –
коорднитор пројекта
Урбанистички пројекат за изградњу базне радио станице мобилне телефоније на катастарској парцели број 1252 К.О. Сићево на
локацији "Островица" у Нишу, усвојен 2015
Урбанистички пројекат са урбанистичко-архитектонским решењем за изградњу стамбене зграде са три или више станова на кп.бр.
4146 КО Крагујевац 3. Инвеститор: ''КМБ'' доо, Крагујевац. Израда: Урбополис, д.о.о., Београд (привредно друштво за просторно
планирање). Потврда о усвајању: Потврда одељења за просторно планирање, заштиту животне средине, и легализацију, Градске
управе за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Града Крагујевца, број XVIII 350-189/16 од
09.12.2016.године
Урбанистички пројекат са урбанистичко-архитектонским решењем за изградњу стамбене зграде са три или више станова на
катастарској парцели број 2826/1 К.О. Крагујевац 3. Инвеститор и наручилац: Емил Момчиловић, Слободана Пенезића бр.20
Крагујевац. Израда: Урбополис, д.о.о., Београд (привредно друштво за просторно планирање). Потврда о усвајању: Градске
управе за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Града Крагујевца, број XVIII 350-1022/17 од
05.12.2017.године.

Пројекти парцелације и препарцелације:
Пројекат парцелације и препарцелације ради уређења дела улице Петра Враголића пројектоване дуж катастарских парцела број
243,270 и 272/2 све КО Љубовија и катастарских парцела број 1223/2, 1223/1,1218 и 1219 све КО Лоњин. Израда: Урбополис, д.о.о.,
Београд (привредно друштво за просторно планирање). Јул, 2016
Пројекат парцелације за катастарску парцелу број 1969/1 КО Велико Градиште. Израда: Урбополис, д.о.о., Београд (привредно
друштво за просторно планирање).Септембар, 2015
Пројекат препарцелације за катастарске парцеле број 2552/1, 2602 и 2456/1 све КО Велико Градиште. Израда: Урбополис, д.о.о.,
Београд (привредно друштво за просторно планирање). Август, 2015.
Пројекат препарцелације за катастарске парцеле број 4523/76 и 4523/92, обе К.О. Чајетина, Израда: Урбополис, д.о.о., Београд
(привредно друштво за просторно планирање). Jануар, 2015

Студије и елаборати :
2017 Елаборат предвиђених радова уређења зелених површина кеја реке Топлице на деловима катастарских парцела бр. 5688,
5748, 4282/1, 4290, 4291 КО Прокупље – град. Носилац израде: Удружење ''Пријатељи деце'' и Општина Прокупље у оквиру
пројекта ''Еко печати''. Сагласност ЈПВ ''Србијаводе'' Београд, ВПЦ ''Морава'' Ниш за извођење радова на основу Елабората (број
2-07-1790/2 од 29.03.2017.
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1.4.5

Награде и учешће у активностима значајним за област урбанизма (конкурси, изложбе, радионице и сл.)

Међународне и националне изложбе стручних радова, признања и награде:
2016

2014
2013

25. Међународни салон урбанизма, категорија 08. – истраживања и студије из области просторног и урбанистичког
планирања/ Integralna strategija turističke valorizacije NP Skadarsko jezero (2016), аутори: T. Mrđenović, S. Radović-Jеlovac, S.
Krel;, Сремска Митровица 2016 – III награда – члан радног тима
25. Међународни салон урбанизма, Сремска Митровица, 8.-12. Новембар 2016. / Категорија 05. Планови детаљне
регулације – 5.12. План детаљне регулације „Индустријска зона Власотинце (део)“. ISBN 978-86-84275-37-2 – члан
ауторског тима
25. Међународни салон урбанизма, Сремска Митровица, 8.-12. Новембар 2016. / Категорија 05. Планови детаљне
регулације – 5.13. План детаљне регулације археолошког локалитета „Тврђава Купиник“. ISBN 978-86-84275-37-2 – члан
ауторског тима
23. Међународни салон урбанизма, Београд, 7.-14. Новембар 2014. / Категорија 11. Студентски радови – 11.16. Концепт
остварљиве визије - Београд на води/ локација: Крњача. ISBN 978-86-84275-32-7 – члан ауторског тима
22. Међународни салон урбанизма, Ниш, 8.-15. Новембар 2013. / Категорија 11. Студентски радови – 11.18 Креирање
склопова и амбијената у природном окружењу на примеру еко – обнове села Божица. ISBN 978-86-84275-30-3 – члан
ауторског тима

Учешће на семинарима/ радионицама/конференцијама значајним за област урбанизма:
2018

2017
2016

2015
2012

2011
2010

2009
2008

Округли сто Градови Србије у Будућности, организатор: Савез инжењера и техничара Србије Координатори Округлог
стола: проф. др Борислав Стојков и др Игор Марић
Конференција „Отворени подаци – отворене могућности“ – управљање геопросторним и статстичким подацима;
организатор: еУправа – канцеларија за ИТ, Светска банка, Британска амбасада, Шведска амбасада, УНДП
Конференција Националне инфраструктуре геопросторних података: „ПРОНАЂИ, ПОВЕЖИ, ПРИКАЖИ – наше речи
за будућност“, организатор: Републички геодетски завод
Радионица за студенте докторских студија „Пост-социјалистички развој градова у Србији – улога учешћа јавности и
вредновања планова и пројеката“, организатор: Институт за архитектуру и урбанизам Србије, пројекат: „SCOPES:
Support to Process of urban Development in Serbia (SPUDS)“
Међународна радионица „Паметни и креативни градови за друштво засновано на знању“, организатор: Универзитет у
Београду – Архитектонски факултет уз подршку Urban-Think Tank Chair of Architecture and Urban Design, ETH Zurich
Студијско путовање у Неготин, обилазак јавних простора и простора под посебним режимом заштите Рајачке и
Рогљевске пимнице. Руководилац стручне екскурзије : проф. др Зоран Ђукановић
Студијско путовање у Тополу, обилазак јавних простора и винарија. Руководилац стручне екскурзије : проф. др Зоран
Ђукановић
Студијско путовање у Тополу, обилазак јавних простора и винарија. Руководилац стручне екскурзије : проф. др Зоран
Ђукановић
Семинар дизајна и брендирања - BEST Design Week – полазник курса
Студијско путовање у Амстердам, Ротердам и Берлин, обилазак јавних простора градова. Руководилац стручне
екскурзије : проф. др Урош Радосављевић
Mitovica Winter University 2010/ course Negotiation and Diplomacy / Grade A/ ECTS 3.5, под менторством: Prof.
Aleksandar Jovanovic Vice – Rector for International Relations & prof. Emanuela Del Re, Professor of International Relations
Sapienza University of Rome
Семинар “Улаз слободан” (друштвено организовање и јавни наступ)
Семинар “Bussines Inovation Programs” – Бизнис инкубатор центар
Семинар “Топлица на путу ка активним омладинским политикама”
Школа људских права за младе

Међународне и националне изложбе студентских радова:
2016

2015

Изложба ”Belgrade School of Architecture – Visions for Szczecin and Poznań”, 21. октобар 2016. године, Galeria
Architektów FORMA, Шћећин, Пољска – изложен мастер рад, доступно на: http://www.arh.bg.ac.rs/2016/12/13/izlozbaakademske-saradnje-beogradska-skola-arhitekture-vizije-za-scecin-i-poznanj/
Slavković Lj, Brankov, B., Čurlić, F, Ivanović, M., Jevremović, I., Jovanović, P., Kordić, N. Milanović, D., Stojanović H,
Subotić,A., Riđešić,I., Radlovački,S., Protić, D., Ranđelović,A., Sekulić, A., Isaković,A., Pavićević, A., Pantić, D., Škorić, D.,
Đorđević, I., Joksimović, L., Vučetić, S. (2016) - Bogdan Bogdanović, uvod u celinu, Arhitektonski fakultet – Univerzitet u
Beogradu, Centar za kulturnu dekontaminaciju,семинар и изложба, члан истраживачког и уметничког тима
Ralević M., Mrđenović, T. Ivanović M. et al (2015) – Dogvil – idelni grad: Budućnost grada budućnost dogvila, Mikser haus
16-24.01.2015. доступно на: http://www.blic.rs/Kultura/Vesti/526235/Dogvil-je-idealan-grad--Izlozba-i-koncert-grupe-Vrooom
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Mrđenović T., Ralević M., Ivanović M., (2015) PUNCTARCH - AKUPUNKTURA ARHITEKTURE: BIOGENI KOLAZI MESTA,
Edu zona, Mikser festival, galerija Hub – radionica i izložba studentskih radova
Đukanović Z., Ivanović M., (2015) KST in Wonderland, Public art and public space, Arhitektonski fakultet, radionica – аутор
и иницијатор, доступно на: http://www.publicart-publicspace.org/projects/workshops/kst-in-wonderland
Đukanović, Z., Živković, J., et al. (2015) VinoGrad - The Art of Wine, Public art and public space, Arhitektonski fakultet –
Univerzitet u Beogradu, - рад у публикацији, ISBN: 978-86-7924-147-4 доступно на:http://www.publicartpublicspace.org/publications/books/vinograd-the-art-of-wine173
Веб изложба: 45UNBLOCKED, сегмент: СТРАТЕШКЕ АКЦИЈЕ | БЛОК 45 | АДА МЕЂИЦА | НОВИ БЕОГРАД,
Универзитет у Београду – Архитектонски факултет уз подршку Urban-Think Tank Chair of Architecture and Urban
Design, ETH Zurich – рад са групом „45 сати јачања локалне заједнице“ у формирању концепта, доступно на:
http://www.arh.bg.ac.rs/?portfolio=45unblocked-strateske-akcije
23. Међународни салон урбанизма, / категорија 11. Студентски радови / Концепт остварљиве визије - Београд на
води - локација: Крњача.– I награда, аутори: Ивановић, М., Мурганић, М.
Ivanović M., et al. (2014) Kako se kalio BEST Beograd – 10 godina postojanja, Udruženje studenata tehnike Evrope – BEST
Beograd – аутор, уредник, графичка обрада
Denić, M., Stamenić, Ž., et al. (2014) JobFair – 10 godina gradimo budućnost, Udruženje studenata tehnike Evrope – BEST
Beograd, Udruženje studenata elektrotehnike Evrope – EESTEC Beograd – аутор текстова

2014

1.4.6

Познавање светских језика и знања и вештине потребне за рад у оквиру образовно-научне организације

Познавање светских језика:
−
−
−
−

Енглески језик – напредни нив;
Руски језик – средњи ниво;
Италијански језик – почетни ниво
Гестивни говор – почетни ниво, (положен мај 2008, Савез глувих и наглувих Србије и Црне Горе)

Вештине и познавање компјутерских програма:
−
−
−
−
−
−
−
−

Microsoft office – напредни ниво
Adobe Photoshop – напредни ниво
Adobe Illustrator - напредни ниво
Adobe Premiere - напредни ниво
Prezi - напредни ниво
AutoCad – напредни ниво
Sketch up – напредни ниво
Lumion - напредни ниво

Организациона искуства :
2017
2016
2015
2014
2013- 2014
2013
2008 - 2009
2008 - 2009
2005-2009

Координатор за односе са јавношћу - Balkan Architectural Biennale – пројекат у току
Координатор за односе са јавношћу – Цртежи и скице„Докле смо то стигли“
Координатор за односе са јавношћу - Balkan Architectural Biennale
Генерална скупштина Удружења студената технике Европе – Bukurešt 2014/ BEST General Assembly and Career Day in
Bucharest – представник BEST – а Београд
Извршни одбор Удружења студената технике Европе, локална група у Београду, координатор за односе са јавношћу
Извршни одбор сајма послова за студенте и дипломце техничко – технолошких факултета „JobFair 13 – Kreiraj svoju
budućnost“ 2011 - 2014 - члан Удружења студената технике Европе
волонтер у организацији “O-ruk”, локални план акције за децу, Општина Прокупље
волонтер у “Канцеларији за младе, Општина Прокупље” 2008-2009
Координатор за односе са јавношћу “ТНТ групе”, под покровитељством Junior Achievement-a – Достигнућа младих

Иницијативе и организација догађаја:
2018 Отворени осмомартовски студио Женског архитектонског друштва – члан организационог тима
2018 Изложба похваљених радова чланица женског архитектонског друштва – члан организационог тима
2017 International conference „Balkan patterns in Urbanism and architecture: Challenges“ – коуредник конференције у оквиру Балканског
архитектонског бијенала 2017.
2017 Balkan Architectural Biennale – управни одбор / Секретар
2017 Конференција Националне инфраструктуре геопросторних података: „ПРОНАЂИ, ПОВЕЖИ, ПРИКАЖИ – наше речи за будућност“ –
члан тима
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2017 Аутор урбанистичког решења и један од иницијатора акције „Хоћемо кеј на Топлици“. доступно на : http://prokupljenadlanu.rs/mladisu-zakon/primer-ostalima-2363.htm
2017 Balkan Architectural Biennale – пројекат у току
2016 Изложба цртежа и скица у архитектури „Докле смо то стигли“ – члан организационог тима
2016
2015
2015
2014
2014
2014

Трибина „Face the smart cities” у оквиру Сајма технике, организатор и иницијатор, доступно на:
http://www.studentskizivot.com/digitalni-svet/face-the-smart-cities/
Balkan Architectural Biennale – члан организационог тима
Предавач на Семинару дизајна и брендирања - „Best Design Week 2016 – Dizajn je svuda“, акредитован од стране Архитектонског
факултета, доступно на: http://best.rs/bdw/predavaci/
„Beogradski dani inženjera - EBEC Beograd“ – supervizor projekta више о пројекту на сајту : http://ebec.best.rs/ebec-beograd/
„Best Design Week 2014 – Dizajn je svuda“.- Семинар дизајна и брендирања – супервизор пројекта, / више о пројекту на сајту :
http://best.rs/bdw/
„Job Fair 14 – Kreiraj svoju budućnost!“ – пројекат националног карактера, супервизор пројекта/ више о пројекту на сајту:
http://www.jobfair.rs/student/

2014 Међународни академски семинар из области технолошког развоја “Oil me up, Oil me down, Oil me all the way around!”,– супервизор
пројекта/ више о пројекту на сајту : https://www.best.eu.org/event/details.jsp?activity=ibs50qs
2014 Културна размена студената технике Европе, Београд – Краков – Ваљадолид, – супервизор пројекта
2014 „Marketing Sit“- Састанак маркетинг тима студената технике Европе - супервизор пројекта
2013 „Job Fair 13 – Kreiraj svoju budućnost!“ – пројекат националног карактера, организациони одбор

1.4.7

Додатна документација

Није приложена.
1.5
1.5.1

ДРАГАН НЕДИЋ, маст. пр.план.
Основни биографски подаци

Датум рођења: 17. јануар 1980. године, држављанин Републике Србије; 20
Запослен у Секретаријату за послове легализације објеката Градске управе Града Београда (Краљице Марије бр.1), на
пословима увида у планску документацију од 01.07.2010. године до 31.10.2012. године (радни однос на неодређено време);
1.5.2

Образовање и остварени успех у току образовања

период

степен

2012 2013

Мастер акакдемске студије просторног планирања - Универзитет у
Београду, Географски факултет, Одсек: Просторно планирање
Звање: Мастер просторног планирања
Дипломски рад на тему: „Законско-институционални и плански оквир за
издавање грађевинске и употребне дозволе на територији АП Града
Београда '', рад одбрањен са оценом 10. Ментор : проф.Др Велимир
Шећеров
Студијска група Просторно планирање - Универзитет у Београду,
Географски факултет,
Звање: Дипломирани просторни планер
Дипломски рад на тему: „Институционални аспекти решавања проблема
бесправне изградње на територији АП Града Београда'', рад одбрањен са
оценом 10. Ментор : проф.Др Велимир Шећеров

2015 –

2006 2012

Докторске академске студије – Геонауке, Универзитет у Београду,
Географски факултет

просечна оцена током
студија:

до сада: -

10 21
По годинама
студија: -

8.47 22
По годинама
студија: -

Конкурсна докуметација, Прилог1: Биографија
Конкурсна докуметација,Прилог бр. 4: Оверена копија дипломе о завршеним Мастер академским студијама са овереном копијом Додатка дипломи
22 Конкурсна докуметација,Прилог бр. 3: Оверена копија дипломе о завршеним Основним академским студијама са овереном копијом Додатка дипломи,

време трајања
студија
3. година, у
довосруком
трајању
студија

1 година

6 година

20
21

18

Увидом у приложена документа Комисија утврђује да кандидат није у редовном року завршавао све нивое студија и да је том
приликом остварио следећи успех на предметима из области урбанизма:
−

просечна оцена на предметима из области урбанизма: / 23

студије
Основне академске студије просторног планирања
Мастер акакдемске студије просторног
планирања

Број предмета
/
/

просечна оцена
/
/

Награде за успешност студија: /
1.5.3

Учешће и рад у настави на програмима из области урбанизма

Кандидат није навео искуство рада у настави.
1.5.4

Научни и стручни радови и капацитет знања и вештина за истраживачки рад у области урбанизма

Кандидат наводи 7 објављених научних радова, без наведене категоризације 24:
2016

2016

2015

2014

2013

1.5.5

Јована Бугарски, Александра Ђорђевић, Драган Недић. 2016. “Анализа планираног и оствареног у насељу Степа
Степановић“. Београд: Институт за архитектуру и урбанизам Србије (ИАУС) и Ecole polytechnique fédérale de Lausanne
(CODEV-EPFL).
М.Sc.Драган Недић. 2014. “Утицај накнаде за уређење грађевинског земљишта на управљање земљиштем“ Златибор:
Локална самоуправа у планирању и уређењу простора и насеља - Управљање земљиштем, АППС, Географски факултет
Републичка Агенција за просторно планирање, пп.91-97
М.Sc.Драган Недић, Проф.др Велимир Шећеров 2015. “Однос просторног и урбанистичког планирања према природним
хазардима – (не)поштовање плана и последице – Пример ГО Обреновац“ Палић-Суботица: Планска и нормативна заштита
простора и животне средине, АППС и Географски факултет, пп.595-604
Бранко Протић, Драган Недић, Владимир Максимовић, Ђорђе Чолаковић. 2015. „Туризам и културно-историјско наслеђе
источне Аустрије.“ Београд: Простор-Географски факултет, 20/2015, пп. 37-56
М.Sc. Јована Ристовић, М.Sc.Драган Недић, М.Sc. Сања Крсмановић 2014. “Управљање земљиштем у просторним
плановима посебне намене са посебним освртом на инфраструктурне коридоре (Пример ППППН инфраструктурног
коридора Београд – Јужни јадран, геоница Београд-Пожега“ Златибор: Локална самоуправа у планирању и уређењу
простора и насеља - Управљање земљиштем, АППС, Географски факултет Републичка Агенција за просторно планирање,
пп.53-59
Драган Недић. 2013. “Improving public transpotration, nomotorized traffic, application mobility management and intelligent
transportation system in area of urban municipality of Obrenovac“. у: Natasha Martins (еd.). 2013. Sustainable Urban and Transport
Planning (SUTP 2013). Belgrade: UNDP SERBIA, пп. 577-583
Слободан Станковић, Драган Недић, Рајка Ђукановић .2013. “Концепт управљања отпадом у просторним плановима и ПГР
на примеру Бајине Баште“ Палић-Суботица: Планска и нормативна заштита простора и животне средине-књига 2, АППС и
Географски факултет, пп.627-634

Награде и учешће у активностима значајним за област урбанизма (конкурси, изложбе, радионице и сл.)

Међународне и националне изложбе стручних радова, признања и награде: /
Учешће на семинарима/ радионицама/конференцијама значајним за област урбанизма:
2018
2016

2015

23
24

Отворени округли сто "ГРАДОВИ СРБИЈЕ У БУДУЋНОСТИ" Академија инжењерских наука Србије и Савез инжењера и
техничара Србије, Београд 27.03.2018. године;
Шеста међународна студентска пракса ,,Новија архитектура Београда – Градитељско наслеђе Савске падине" у
организацији Филозофског факултета у Београду, 06.06.2016. године;
Стручна радионица за студенте докторских студија: ,,Пост-социјалистички урбани развој у Србији" у организацији Институт
за архитектуру и урбанизам Србије (ИАУС) и Ecole polytechnique federale de Lausanne (CODEV-EPFL).23.02-07.03.2016.
године;
Стручна екскурзија (Аустрија, Словачка), 2015. "GLOBAL, REGIONAL AND LOCAL ASPECTS OF SPATIAL PLANNING 1N

Није достављен Додатак дипломи
Конкурсна докуметација, Прилог1: Биографија
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CENTRAL EUROPE" у организацији: Географски факултет у сарадњи са The University of Graz, University of Applied Sciences
Кrems, University of Natural Resources and Applied Life Sciences (BOKU), The Vienna University of Technology, Slovak University
of Technology, Bratislava, Ментори: Проф. Др Велимир Шећеров и др. Александар Ђорђевић, 20-26.04.2015.
Учешће на радионици "Чист ваздух", у оквиру Европске недеље мобилности, у организацији UNDP Србија и Министарства
енергетике, развоја и заштите животне средине, одржане 20.09.2013. године у Београду.,
Учешће на међународној конференцији "Одрживо урбано и саобраћајно планирање" која је одржана 16-17 маја 2013. године
у Београду у организацији UNDP Србија и Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.
Стручна екскурзија (Аустрија, Словачка), 2010."Глобални, регионални и локални аспекти просторног планирања у Централној
Европи" - Стручна екскурзија (Аустрија, Словачка), Ментори: Проф. Др Werner Kvarda и Проф. Др Велимир Шећеров, 6-13.
Април 2010.
Семинар "Размена искустава о политикама социјалног становања", (др Борислав Стојков, директор Републичке агенције за
просторно планирање; Жаклина Глигоријевић, директорка Урбанистичког завода Београда; Др Wolfgang Fбrster, директор
Реферата за истра:живање станоградње и међународне односе тагистарског одељења 50 града Беча) 20.11.2008.Београд

2013

2010

2008

−
−
−
−
−

Већи број научно-стручних скупова у организацији "Асоцијације просторних планера Србије;
Већи број научно-стручних скупова у организацији "Српског друштва за заштиту вода и Института за водопривреду
"Јарослав Черни", Београд;
Већи број научно-стручних скупова у организацији Инжењерске коморе, Београд;
Низ стручних скупова и семинара у организацији Привредне коморе Београда;
Низ стручних скупова и семинара у организацији Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Градске
Управе града Београда, ГО Обреновац, UNDP-a, GIZ/ АМВЕRО/, Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда
Ј.П., Јавног предузећа за заштиту и унапређење животне средине Градске општине Обреновац;

Међународне и националне изложбе студентских радова: /
1.5.1

Познавање светских језика и знања и вештине потребне за рад у оквиру образовно-научне организације

Познавање светских језика:
−
−
−

Енглески,
руски,
немачки

Вештине и познавање компјутерских програма:
−
1.5.2

Word, Excel, Photoshop, Corel Draw, Power Point, Maplnfo, Auto CAD;

Додатна документација

Кандидат је у Прилогу конкурсне документације приложио копије свих писаних радова на којима је учествовао.
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2.
2.1

МИШЉЕЊЕ КОМИСИЈЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА У ЗВАЊЕ АСИСТЕНТА
Јована Бугарски маст.инж.арх.

Кандидат Јована Бугарски, редован студент треће године Докторских академских студија архитектуре, завршила је сваки од
претходних степена студија у предвиђеном трајању и са просечном оценом изнад осам (8): Основне академске студије 2012. у
року од 3 године са просечном оценом 9,72 и Мастер академске студије по 2014., у року од 2 године са просечном оценом
9,91. Докторске студије Архитектонског факултета Универзитета у Београду уписала је 2015. године и након одслушане друге
године остварила је просек 9,02 на (9 испита/106 ЕСПБ). Током студија је похађала укупно 14 предмета Департмана за
урбанизам и остварила просечну оцену 9.70 из уже области - урбанизам. За изузетан успех остварен на основним студијама,
2013. године, добила је награду "Студент генерације" на Архитектонском факултету за школску 2011/12. годину, на
Универзитету у Београду. Више пута је награђивана за свој успех у студирању: наградом Фондације „Арх. Иванка Терзин“, за
постигнути успех из области архитектуре и урбанизма, четири године за редом као најбољи студент са територије Градске
општине Обреновац, а била је и стипендиста Града Београда.
Кандидат Јована Бугарски, у току мастер студија учествује у настави у својству студента демонстратора, а потом као студент
докторских студија и као сарадник у настави на Департману за Урбанизам. До сада учествовала је у настави на 8 различитих
предмета са 5 различитих наставника, од тога: - 2 студио пројекта на ОАСА, - 2 студио пројекта друге године МАСИУ, - 1
научно стручни стручни и 1 теорисјки предмет на мастер нивоу образовања. Њено континуирано ангажовање у последње три
школске године у пуној формацији асистентског оптерећења и од стране бројних наставника Департмана поцртава њен
смисао и мотивисаност у наставном раду, а предмети на којима ради указују на тесну повезаност са областима истраживања
на докторским студијама. У току интервјуа исказала је чврсту мотивацију за даљи рад у настави, свесност о улози и опсегу
рада асистента са јасним амбицијама ка академској каријери. На основу додашњег искуства рада у настави има способност да
реално и самокритички сагледа опсег сопствених знања и вештина за рад у настави, које жели да даље унапређује.
На докторским студијама своја истраживања усмерава ка области урбанизма, о чему сведоче наведени (5) истраживачки
радови. У току интервјуа исказала је своје усмерење ка истраживању феномена трансформација јавних простора на свим
нивоима, од проблематике дизајна до управљачких питања. Кандидат Јована Бугараски истиче своје даље истраживачко
опредељење за област стратешког управљања урбаним развојем и његове импликације на области урбаног планирања и
дизајна. Показује свест о сложености истраживачког рада, као и самокритичко мишљење о развијености сопствених знања и
вештина за ову делатност. У току интервјуа поцртава своје тренутно ангажовање на припреми нових научних публикација.
У току процедуре овог конкурса аплицирала је на Позив талентованим младим истраживачима - студентима докторских
академских студија за учешће на научноистраживачким које финансира МПНТР на научно-истраживачки пројекат ТР36036
„Просторни, еколошки, енергетски и друштвени аспекти развоја насеља и климатске промене - међусобни утицаји"руководилац др Мила Пуцар, подпројекат 3: „Јачање институција, друштвени и институционални аспекти интегрисања
климатски одговорног просторног развоја“, Министарства просвете, науке и технолошког развоја Србије, где се квалификовала
међу бројним истраживачима 25.
У току студија, као и после дипломирања, учествовала је на више радионица и семинара (5) и излагала на више изложби (5)
тематски везаних за област урбанизма, о чему сведочи и приложени Портфолио. О посвећености њеног рада у области
урбанизма сведоче и 5 награда и признања за стручни рад у области урбане отпорности, где се међу референцама издваја
ангажман кандидаткиње у оквиру Радне групе Архитектонског факултета у друштвено ангажованој иницијативи „Нови модели
становања за угрожене у поплавама“ која је публикована и запажена у стручној јавности, што сведочи о њеним
организационим капацитетима и способностима за рад у тиму и преузимање проактивне улоге. Поред научних, кандидаткиња
поседује и бројне стручне рефернце из области архитектонског и урбанистичког пројектовања.
Користи четири страна језика (енглески виши ниво, остали почетни-средњи ниво), као и бројне компјутерске програме.
Тренутно је незапослена, али има искуство рада у разлилитим професионалим организацијама.
Комисија констатује да кандидата Јовану Бугарски карактерише посвећеност и марљивост, способност да оствари
квалитетне резултате у различитим областима деловања, као и мотивисаност за стални професионални раст. Њена
посвећеност у последње две године, наставном и истраживачком раду у области урбанизма, уз евидентан напредак у
оствареним резултатима, капацитетима знања и вештина, сведочи о њеној тивисаносати и јасном опредељењу ка овој
врсти посла.

PRELIMINARNA LISTA po Pozivu talentovanim mladim istraživačima – studentima doktorskih akademskih studija za učešće na naučnoistraživačkim projektima u 2018. godini http://www.mpn.gov.rs/preliminarna-lista-po-pozivu-talentovanim-mladim-istrazivacima-studentima-doktorskih-akademskih-studija-za-ucesce-na-naucnoistrazivackim-projektima-u-2018-godini/
Извештај комисије за избор истраживача – приправника http://www.arh.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2018/05/2018_Izbor_Jovana_Bugarski.pdf?pismo=lat
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2.2

Мина Вучковић дипл.инж.арх.

Кандидат Мина Вучковић, редован студент друге године Докторских академских студија архитектуре, завршила је сваки од
претходних степена студија у предвиђеном трајању и са просечном оценом изнад осам (8): Основне академске студије 2014. у
року од 3 године са просечном оценом 8,46 и Мастер академске студије – модул Урбанизам, 2016., у року од 2 године са
просечном оценом 8,97. Током студија је похађала укупно 22 предмета Департмана за урбанизам и остварила просечну оцену
9.08 из уже области - урбанизам, што указује на њену опредељеност ка области урбанизма још у току студија.
Кандидат Мина Вучковић, у другој години својих мастер студија учествује у настави у својству студента демонстратора на
Департману за Урбанизам у оквиру реализације 2 различита предмета наставе МАСА на модулу – Урбанизам и сарађивала је
са 1 наставником Департмана. У току интервјуа исказала је мотивацију за рад у настави, неконзистентну свесност о улози и
опсегу рада у звању асистента и нејасне амбиције у будућој кадемској каријери. Обзиром веома скромно искуство рада у
настави, реално и самокритички се изјашњава о опсегу сопствених знања и вештина за рад у настави.
Докторске студије Архитектонског факултета Универзитета у Београду уписала је 2017. године и након одслушане прве године
остварила је просек 9,2 на (5 испита/60 ЕСПБ). На докторским студијама своја истраживања усмерава ка области управљања
у области заштите културно историјског наслеђа, о чему сведоче теме истраживачких радова у току докторских студија. У
оквиру интервјуа кандидат Мина Вучковић истиче своје даље истраживачко усмерење и на област историје урбанистичког
планирања и њене импликације на савремене концепте. Показује свест о сложености истраживачког рада, као и о
развијености сопствених знања и вештина за ову делатност. Резултате својих научних истраживања публиковала је 1
часопису категорије М24. У току интервјуа поцртава своје тренутно ангажовање на припреми нових научних публикација.
У току студија, као и после дипломирања, учествовала је на радионици (1) и излагала на више изложби (4) тематски везаних
за област урбанизам. Кандидаткиња поседује и практична искуства у области урбанистичког
Користи два страна језика (напредни и средњи ниво), као и више компјутерских програма. Запослена у Институту за
архитектуру и урбанизам Србије од 2016. године, а своју мотивацију за променом радног места исказала кроз жељу за рад са
људима и повезивањем истраживачког рада са праксом. Поседује и практична искуства рада у организацијама, као и у својтву
волонтера, што сведочи о њеним организационим способностима за рад у тиму. У току интервјуа исказала је амбицију да се
развија као вођа тима.
На основу свега изложеног Комисија констатује да кандидата Мину Вучковић карактерише марљивост и изузетна
способност за истраживачки рад, о чему сведочи владање терминологијом и њено квалитетно усмено изражавање.
Истиче се и њена јасна посвећеност и усмереност ка области управљања у области заштите културно историјског
наслеђа. Комисије констатује да кандидат има веома скромно искуство рада у настави, на основу кога је веома тешко
проценити да ли кандидат има смисла за навни рад, и поред исказане мотивације.
2.3

Тамара Радић маст.инж.арх.

Кандидат Тамара Радић, редован студент прве године Докторских академских студија архитектуре, завршила је сваки од
претходних степена студија у предвиђеном трајању и са просечном оценом изнад осам (8): Основне академске студије
архитектуре 2015. у року од 3 године са просечном оценом 8,56 и Мастер академске студије – модул Урбанизам 2017. у року
од 2 године са просечном оценом 9,92. Током студија је похађала укупно 26 предмета Департмана за урбанизам и остварила
просечну оцену 9.77 из уже области – урбанизам.
Кандидат Тамара Радић, у току својих основних и мастер студија учествује у настави на Департману за Урбанизам у својству
студента демонстратора. До сада учествовала је у настави на 8 различитих предмета са 2 различита наставника, од тога: оба студио пројекта Департмана за урбанизам на ОАСА_Основним академским студијама, - студио пројекат четврте године
ИАСА_Интегрисаних академских студија архитектуре, - два стручно-научна предмета на мастер нивоу образовања и један
теорисјки предмет на основним студијама. Континуирано ангажовање у својству студента демонстратора указује на њен
смисао и мотивисаност за рад са студентима. Још увек нема потпуно изграђену свесност о улози и опсегу рада асистента и
осим акдамеске, има јасне амбиције везане за каријеру у пракси. Обзиром на позицију студента демонстратора, њено
додашње искуство рада у настави не омогућава реално сагледавање опсега сопствених знања и вештина за рад у настави,
које жели да даље унапређује у инострантству.
Докторске студије Архитектонског факултета Универзитета у Београду уписала је 2017. године и као студент прве године још
увек нема остврене резулатате. У оквиру интервјуа кандидат Тамара Радић исказује своје тренутно тражење истраживачког
фокуса, што је очекивано, обзиром на сам почетак докторских студија. Исказује своје промишљање да своја истраживања
усмери ка области урбаног дизајна и то на феномене краткотрајног акционог деловања. Показује свест о сложености
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истраживачког рада, као и о развијености сопствених знања и вештина за ову делатност и прихватање изазова. Кандидат
Тамара Радић је веома активно укључена у текућа научна истраживања факутета кроз учешће у 1 националном и 1
међународном истраживачком пројекту. У последње две године помагала је и учествовала у изради и припреми 13 радова
категорије М33 и М34. У току је процедуре овог конкурса аплицирала је на Позив талентованим младим истраживачима студентима докторских академских студија за учешће на научноистраживачким које финансира МПНТР на ТР 36034
"Истраживање и систематизација стамбене изградње у Србији у контексту глобализације и европских интеграција, у циљу
унапређења квалитета и стандарда становања", Министарства просвете, науке и технолошког развоја Србије; Руководилац:
проф. др Владимир Мако.
У току студија, као и после дипломирања, учествовала је на бројним радионицама и семинарима (10) и излагала на више
изложби (6) тематски везаних за област урбанизма. О посвећености њеног рада у области урбанизма сведоче и награда 26.
Међународног салона урбанизма за тимски рад у оквиру DANuRB - DANube Urban Brand Brand - Утврђивање дунавског
културног идентитета и солидарности области урбане отпорности, где је кандидаткиња ангажована као сарадник и
организатор, што сведочи и о њеним организационим способностима за рад у тиму и преузимање проактивне улоге.
Користи четири страна језика (енглески и италијански – виши ново, остали почетни-средњи ниво), као и бројне компјутерске
програме.
Комисија констатује да кандидата Тамару Радић карактерише марљивост и фокусираност на постизање резултата, о
чему сведоче бројни остварени резулатати. Мотивисаност за стални професионални раст, у складу са највишим
међународним стандардима, предстваља важан потенцијал за будући развој овог младог истраживача. Комисија
констатује да кандидат има значајно искуство рада у настави у својству студента демонстратора, на основу кога се
може наслутити смисао за наставни рад кандидата.
2.4

Милена Ивановић маст.инж.арх.

Кандидат Милена Ивановић, редован студент треће године Докторских академских студија архитектуре, завршила је сваки од
претходних степена студија у предвиђеном трајању са просечном оценом на основним студијама испод осам (8), а на мастер
студијама изнад осам (8): Основне академске студије 2012. у року од 3 године са просечном оценом 7,77 и Мастер академске
студије по 2014., у року од 2 године са просечном оценом 9,37. Докторске студије Архитектонског факултета Универзитета у
Београду уписала је 2015. године и након одслушане друге године остварила је просек 9,25 на (9 испита/106 ЕСПБ). Током
студија је похађала укупно 26 предмета Департмана за урбанизам и остварила просечну оцену 8.86 из уже области урбанизам. За изутетан успех остварен на основним студијама, 2013. године Добитник награде за најбоље студенте општине
Прокупље.
Кандидат Милена Ивановић, као студент докторских студија, у току једне школске године учествује у својству сарадника у
настави на Департману за Урбанизам. До данас има искуство рада на 6 различитих предмета са 2 различита наставника
Департмана, од тога: - један студио пројекат департмана за урбанизам на ОАСА_Основним академским студијама, - једна
изборни предмет на МАСА_Мастер академским студијама архитектуре, - две радионице основном нивоу образовања. У току
интервјуа исказала је мотивацију за рад у настави, неконзистентну свесност о улози и опсегу рада у звању асистента и нејасне
амбиције у будућој академској каријери. И поред реалтивно скромног искуства рада у настави, веома се позитивно изјашњава
о опсегу сопствених знања и вештина за рад у настави, обзиром на професионалне трениге и бројне неформалне програме
професионалног усавршавања које је похађала.
На докторским студијама своја истраживања усмерава ка области урбанистичког планирања, о чему сведоче наведени (16)
истраживачки радови. У току интервјуа исказала је своје усмерење ка истраживању унапређења регулационог планирања.
Кандидат Милена Ивановић истиче своје даље истраживачко опредељење за област могућности примене ГИС технологија у
урбанистичком планирању. Показује одређени ниво свести о сложености истраживачког рада и самокритичког мишљења о
развијености сопствених знања и вештина за ову делатност.
У току студија, као и после дипломирања, учествовала је на више радионица и семинара (12) и излагала на више изложби (8)
тематски везаних за област урбанизма, о чему сведочи и приложени Портфолио. О посвећености њеног рада у области
урбанизма сведоче и више (5) награда и признања за стручни рад у урбанистичког планирања. Поред научних, кандидаткиња
поседује и бројне стручне рефернце у својству сарадника у радном тиму из области просторног планирања (1), урбанистичког
планирања (23), урбанистичког пројектовања (9) и урбанистичких студија (1).
Користи четири страна језика (енглески виши ниво, остали средњи- почетни ниво), као и бројне компјутерске програме.
Тренутно је запослена у Републичком геодетском заводу.
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Комисија констатује да кандидата Милену Ивановић карактерише енергичност и свестраност, способност да оствари
бројне резултате у различитим областима деловања. Посебно се издвајају и њени индивидуални ангажмани у домену
урбаног омладинског активизма и урбанистичке планерске праксе, широки спектар различитих интересовања, као и
изузетне организационе способности и капацитети за тимски рад. Комисије констатује да кандидат има веома скромно
искуство рада у настави, на основу кога је веома тешко проценити да ли кандидат има смисла за навни рад, и поред
исказане мотивације.
2.5

Драган Недић маст. пр.план.

Кандидат Драган Недић, редован студент треће године Докторских академских студија - геонауке Географског факултета, није
у редовном року завршавао све нивое студија, али је остварио просечну оцену изнад осам (8): Основне академске Просторног
планирања (стари програм) 2012. у року од 6 година са просечном оценом 8,47 и Мастер академске студије просторног
планирања 2013., у року од 1 године са просечном оценом 10. Докторске студије Географског факултета Универзитета у
Београду уписала је 2013. године. У току интервјуа кандидат сведочи о похађању група предмета из уже области - урбанизма,
о чему Комисија не поседује документацију и не може да утврди остварену просечну оцену.
Комисија констатује да кандидат Драган Недић, не поседује искуство рада у настави, иако у току интервјуа наводи одржена
неформална задужења у организацијама где ради у области обуке млађих колега.
Учесник је неколико националних и међународних конференција и има публикованих 7 радова у зборницима са конференција
(6) и у часопису (1). Запослен је на неодређено време у Дирекцији за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П. као
самостални инжењер службе за грађевинско земљиште, док је у периоду 2010.-2012. радио у Секретаријату за послове
легализације објеката. Стручно усавршавање кандидат је остваривао и учешћем на 2 семинара и 1 радионици, и већем броју
научно-стручних скупова у организацији Асоцијације просторних планера Србије и Привредне коморе Београда.
Комисија констатује да је Драган Недић, мастер.пр. план., кандидат са професионалним искуством у раду у градским
планерским институцијама који се упоредо бави и научно-истраживачким радом. Поред израженог високог степена
заинтересованости за стицањем нових знања и искустава у области урбанизма и планирања и мотивације да своје знање
и искуство из праксе пренесе на студенте, он нема искуство рада у настави као важну квалификацију за радно место
асистента. Истовремено, у току формалног образовања није обрађивао проблематику урбанистичког пројектовања којa
je неопходнa за рад у настави Департмана за урбанизам на Архитектонском факултету.
2.6

Услови закона о високом образовању

Комисија констатује да сви кандидати, осим Милене Ивановић, испуњавају услове из члана 84. став 1. Закона о високом
образовању Републике Србије („Сл. гласник Р Србије”, бр. 88/17): „Високошколска установа бира у звање асистента, студента
докторских студија који је сваки од претходних степена студија завршио са просечном оценом најмање осам (8).“
2.7

Ближи услови утврђени општим актом универзитета и факултета

Комисија констатује да сви кандидати, осим Драгана Недића, испуњавају услове из члана 137. Статута Универзитета у
Београду („ Гласник УБ “, бр. 201/18), односно услове из члана 121. Статута Факултета („Сл. Билтен АФ”, бр. 116/17 пречишћен текст).
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3.

ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ

Увидом у документацију пријављених кандидата, након анализе и вредновања приложених референци кандидата, као и на
основу усменог разговора (интервјуа) који је обављен са кандидатима, Комисија констатује да се Јована Бугарски, маст. инж.
арх., издваја у односу на остале кандидате. На основу Статута Архитектонског факултета, Статута Универзитета у Београду,
општих услова предвиђених Законом о раду, посебних услова предвиђених Законом о високом образовању, као и других
критеријума по којима је Комисија оцењивала укупан квалитет и резултате кандидата, Јована Бугарски испуњава потребне
услове за звање и радно место асистента за ужу научну област Урбанизам, на Департману за урбанизам Архитектонског
факултета у Београду.
Имајући у виду укупан рад кандидата Јоване Бугарски, ниво постигнутих резултата и њихову усклађеност са темама
које се обрађују у оквиру уже научне области Урбанизам, Комисија закључује да кандидат Јована Бугарски, маст. инж.
арх., својим радом и постигнутим резултатима задовољава све поменуте услове и предлаже Изборном већу
Архитектонског факултета у Београду избор Јоване Бугарски у звање асистента за ужу научну област Урбанизам, на
Департману за урбанизам Архитектонског факултета Универзитета у Београду, на одређено време, за временски
период од 3 (три) године.
У Београду, 04.06.2018. године

Чланови Комисије:
др Ксенија Лаловић, председник
ванредни професор Универзитета у Београду - Архитектонског факултетa
_________________________
др Бисерка Митровић,
ванредни професор Универзитета у Београду - Архитектонског факултетa
_________________________
др Ранка Гајић,
доцент Универзитета у Београду – Саобраћајног факултета
_________________________
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