
ИЗБОРНОМ	ВЕЋУ	
	
АРХИТЕКТОНСКОГ	ФАКУЛТЕТА	
	
УНИВЕРЗИТЕТА	У	БЕОГРАДУ	
	
	
Декан	Aрхитектонског	факултета,	 проф.	др	Владан	Ђокић,	на	основу	иницијативе	Департмана	 за	
урбанизам,	дана		19.	октобра	2018.	године	упутио	предлог	Изборном	већу	Факултета,		за:	
	

a. покретање	 поступка	 за	 избор	 наставника	 у	 звање	 ванредног	 професора,	 за	 ужу	 научну	
област:	 Урбанизам,	на	Департману	 за	 урбанизам,	 на	 одређено	 време,	 са	 пуним	радним	
временом,	за	временски	период	од	5	(пет)	година	и	

b. именовање	Комисије	за	припрему	реферата,	у	саставу:	
- др	Владан	Ђокић,	редовни	професор	Архитектонског	факултета	Универзитета	у	Београду	-	

председник	Комисије,	
- др	 Нада	 Лазаревић	 Бајец,	 редовни	 професор	 у	 пензији	 Архитектонског	 факултета	

Универзитета	у	Београду	-	члан	Комисије,	
- др	Велимир	Шећеров,	редовни	професор		Географског	факултет	Универзитета	у	Београду,	

одсек	за	просторно	планирање-	члан	Комисије	
	

Изборно	веће	Архитектонског	факултета	је,	на	седници	одржаној	22.	октобра	2018		године,	донело	
Одлуку	 бр.	 01-2400/2-4	 о	 расписивању	 Конкурса	 за	 избор	 наставника	 у	 звање	 ванредног	
професора,	за	ужу	научну	област:	Урбанизам,	на	Департману	за	урбанизам,	на	одређено	време,	
за	 временски	 период	 од	 пет	 година,	 са	 пуним	 радним	 временом,	 и	 именовању	 Комисија	 за	
припрему	 Реферата	 за	 избор	 наставника	 у	 звање	 ванредног	 професора	 за	 ужу	 научну	 област:	
Урбанизам,	на	Департману	за	урбaнизам,	у	саставу:	
	

- др	Владан	Ђокић,	редовни	професор	Архитектонског	факултета	Универзитета	у	Београду	
- др	Нада	Лазаревић	Бајец,	редовни	професор	Архитектонског	факултета	Универзитета	у	

Београду,	у	пензији	и	
- др	Велимир	Шећеров,	редовни	професор	Географског	факултета	Универзитета	у	Београду,	

Одсек	Просторно	планирање.	
	

Конкурс	 је	 објављен	 у	 огласним	новинама	 националне	 службе	 за	 запошљавање	 „Послови“	 број	
803,	стр.	30	(датум	издавања	14.11.2018)	године,	а	на	основу	општих	услова	предвиђених	Законом	
о	 раду	 (“Сл.	 гласник	 РС”,	 бр.	 24/05,	 61/05,	 54/09,	 32/13,	 75/14,	 13/17	 –	 одлука	 УС	 и	 113/17),	 и	
посебних	 услова	 предвиђених	 чланом	 74.	 Закона	 о	 високом	 образовању	 (“Сл.	 гласник	 РС”,	 бр.	
88/2017,		27/2018	–	др.	закон	и	37/2018),	Статутом	Универзитета	у	Београду	(“Гласник	УБ”	201/18),	
Правилником	о	минималним	условима	за	стицање	звања	наставника	на	Универзитету	у	Београду	
(“Гласник	УБ”	192/16,	195/16,	197/17	и	199/17),	Правилником	о	изменама	и	допунама	Правилника	
о	минималним	условима	за	стицање	звања	наставника	на	Универзитету	у	Београду	од	15.11.2017.	
године,	 Статутом	Архитектонског	 факултета	 у	 Београду	 (“Сл.	 билтен	 АФ”,	 бр.	 116/17–пречишћен	
текст),	 Правилником	 о	минималним	 условима	 за	 стицање	 звања	 наставника	 на	 Архитектонском	
факултету	 у	 Београду	 (”Сл.	 билтен	 АФ”,	 бр.	 115/17)	 и	 члана	 8.	 Правилника	 о	 начину	 и	 поступку	
стицања	 звања	 и	 заснивања	 редног	 односа	 наставника	 Универзитета	 у	 Београду	 (“Гласник	 УБ”	
200/17).	
	
Увидом	у	материјал	примљен	од	Опште	службе	Факултета,	Комисија	је	утврдила	да	је	на	Конкурс	
приспела	 једна	 пријава	 кандидата	 др	 Владимира	 Михајлова,	 дипл.инж.арх.	 (бр.	 пријаве	 02-
2637/1	од	16.	новембра	2018.	године).	



Након	увида	у	материјал	поднет	у	пријави,	Комисија	је	констатовала	да	је	кандидат	др	Владимир	
Михајлов,	 дипл.инж.арх.	 поднео	 потребну	 документацију,	 дефинисану	 условима	 расписаног	
конкурса,	и	на	основу	ње	подноси	следећи	
	
Р	Е	Ф	Е	Р	А	Т		о	пријављеном	кандидату	
	
	
Биографски	и	библиографски	подаци	кандидата:	
	
Владимир	Михајлов	(09.09.1976.	Зрењанин,	Србија)	vladimir.mihajlov@arh.bg.ac.rs	
	
ПРОФЕСИОНАЛНО	ОБРАЗОВАЊЕ	И	УСАВРШАВАЊЕ	
	
2011.	 Диплома	 Доктора	 техничких	 наука	 у	 области	 архитектуре	 и	 урбанизма;	 Универзитет	 у	
Београду	–	Архитектонски	факултет;	Докторска	теза	„	Место	евалуације	у	процесу	урбанистичког	
планирања	“,	ментор:	проф.	др	Нада	Лазаревић	Бајец;	Област:	Урбанизам	
	
2007.	 Диплома	Магистра	 техничких	 наука	 у	 области	 архитектуре,	 урбанизма	 и	 урбанистичког	
планирања;	Универзитет	у	Београду	–	Архитектонски	факултет	(2004-2007);	Последипломски	курс:	
Урбaнистичко	 планирање,	 дизајн	 и	 менаџмент	 -	 проф.	 др	 Владан	 Ђокић	 и	 доц.	 др	 Владимир	
Милић;	 Магистарска	 теза	 „	Планерски	 критеријуми	 одрживости	 урбане	 рециклаже	 “,	 ментор:	
доц.	др	Владимир	Милић;	Област:	Урбанизам	
	
2002.	 Диплома	 Инжењера	 архитектуре;	 Универзитет	 у	 Београду	 –	 Архитектонски	 факултет	
(1995-2002);	 Посебан	 програм	 "Урбана	 реконструкција",	 руководилац:	 проф.	Др	 Ева	 Ваништа-
Лазаревић	(просечна	оцена	током	студија	8.54,	оцена	на	дипломском	раду	10);	Дипломски	рад	
„Реконструкција	 напуштене	 фабрике	 алкохола	 и	 шпиритуса	 у	 улици	 Бригадира	 Ристића	 у	
Зрењанину	“,	ментор:	проф.	Др	Ева	Ваништа-Лазаревић	
	
РАДНА	БИОГРАФИЈА	
	
2003-2006.	Центар	за	планирање	урбаног	развоја	у	Београду	(ЦЕП)	

_Израда	 регулационих	 планова	 (три	 ПДР-а	 у	 Булевару	 краља	 Александра,	 ПДР	 зоне	
Стадиона	Партизан,	ДУП	Баошићи)	
_Израда	 архитектонско-урбанистичких	 пројеката	 (УП	 Слободна	 зона	 Београд,	 УП	
пословног	комплекса	Kuhne	&	Nagel,	УП	царинског	складишта	компаније	Sion	Sion	Group)	
_Израда	 саобраћајних	 и	 урбанистичких	 анализа	 (Анализа	 ефеката	 проширења	 профила	
Ул.	Милана	Ракића	и	Мите	Ружића)	

	
2005.	Стручни	испит,	Инжењерска	комора	Србије	
	
2007-2008.	Пројметал	инжењеринг	

_Разрада	идејних	и	главних	пројеката	(Тржни	центар	Трошарина,	Реконструкција	фабрике	
картона	 Зеленгора,	 Реконструкција	 управне	 зграде	 Ветеринарског	 завода	 Земун,	
Реконструкција	вила	у	Ул.	Милоша	Савчића	4	и	6	на	Дедињу	и	Реконструкција	РК	Београд)	
_Израда	 инвестиционих	 анализа	 локација	 (Анализа	 оправданости	 адаптације	 пословног	
објекта	у	Цвијићевој	бр.	22)	
_Сарадња	 са	 Секретаријатима	 Градске	 управе	 и	 координација	 радова	 на	 пројектима	
реконструкције	добара	од	изузетног	значаја	(делови	Калемегданске	тврђаве)		
_Израда	 Стратешке	 процене	 утицаја	 на	животну	 средину	 за	 пословну	 зграду	 Верано	
Инвест-а	у	Блоку	23	на	Новом	Београду	(као	члан	тима)	



КРЕТАЊЕ	У	СЛУЖБИ	
	
Кандидат	је	запослен	на	Архитектонском	факултету	Универзитета	у	Београду,	у	континуитету	од	
2008.	до	2014.	године	у	звању	асистента,	затим	од	2014.	до	данас	у	звању	доцента.	
	
	
УЧЕШЋЕ	У	НАСТАВИ	
	
2008	–	2014.	 Асистент	на	Архитектонском	факултету	Универзитета	у	Београду	

Департман	за	урбанизам	
	
− 				основне	академске	студије		

Грађена	средина	
Урбана	структура	
Увод	у	урбанистичко	планирање	
Студио	пројекат	урбанизам	(СП3)	

	
− мастер	академске	студије		

Историја	и	теорија	урбанизма	
	
2014	–	до	данас	 Доцент	на	Архитектонском	факултету	Универзитета	у	Београду	

Департман	за	урбанизам	
	
_	основне	академске	студије	
ОАСА	 Студио	04	-	Синтеза	–	од	2014.	године	

Студио	01б	–	Урбанистичко	пројектовање	стамбених	целина	–	од	2014.	године	
Студио	02а	–	Одрживе	урбане	заједнице	–	од	2014.	године	
Изборни	предмет	–	„Архитектура	или	револуција“	–	од	2015.године	

ИАСА	 Студио	01б	–	Урбанистичко	пројектовање	стамбених	целина	–	школске	2017/18.	године	
Изборни	предмет	–	„Архитектура	или	револуција“	–	од	2015.године	
	

_ мастер	академске	студије		
МАСА			Изборни	предмет	–	„Градски	експеримент“	–	од	2015.године	
МИУ					Изборни	предмет	–	„Градски	експеримент“	–	од	2015.године	
МИУ					Студио	Интегрални	урбани	дизајн	(ИП02)	-	од	2014	до	2018.	године	
	
_специјалистичке	академске	студије	
САС	 Интегрално	планирање	градова	–	од	2014.	до	2015.године.	
	
_дипломске	академске	студије	–	чланства	у	комисијама	(одбрањене	тезе)	

- Члан	менторске	комисије	на	10	завршних	дипломских	мастер	теза	и	радова	на	усмерењу	
МИУ,	у	школској	2017/2018.	години	

- Члан	менторске	комисије	на	8	завршних	дипломских	мастер	теза	и	радова	на	усмерењу	
МАСА	-	у	школској	2017/2018.	години	

- Члан	Kомисијe	за	избор	истраживача	сарадника	(ИАУС)	–	од	2018.године	
	
	
	
	
	
	

	



СТУДЕНТСКА	АНКЕТА	
	
Просечна	оцена	педагошког	рада	током	целокупног	изборног	периода	од	2014.	до	2018.	године	је	
4.56,	са	оценама	од	3.12	до	5.00,	зависно	од	године	и	предмета.	
	
ВАННАСТАВНЕ	АКТИВНОСТИ	(у	периоду	од	последњег	избора	у	звање)	
	
- Председник	Комисије	 за	 ваннаставне	активности	 студената	Архитектонског	факултета,	 од	2015.	
године	

- Члан	 Комисије	 за	 споровођење	 уписа	 кандидата	 на	 прву	 годину	 основних	 и	 интегрисаних	
академских	студија	Факултета,	школске	2014/2015.године	

- Члан	 Комисија	 за	 избор	 у	 звање	 истраживача	 сарадника	 и	 научних	 сарадника	 у	 Институту	 за	
архитектуру	и	урбанизам	Србије,	од	2018.	године	

- Предавaч	у	оквиру	перманентног	образовања	архитеката	у	Инжењерској	комори	Србије,	априла	
2016.	 године.	 Према	 програму	 обуке	 континуираног	 (перманентног)	 професионалног	
усавршавања	чланова	Инжењерске	коморе	Србије	из	области	Националног	програма	

- Предавaч	 у	 оквиру	 перманентног	 образовања	 архитеката	 у	 Центру	 за	 планирање	 урбаног	
развоја	 -	 ЦЕП,	 априла	 2017.	 године.	 Према	 програму	 обуке	 континуираног	 (перманентног)	
професионалног	 усавршавања	 чланова	 Инжењерске	 коморе	 Србије	 из	 области	 Националног	
програма	

- Учесник	 на	 изради	 студија,	 као	 део	 експертког	 тима:	 „Студија	 оперативних	 могућности	
унапређења	 приступачности	 физичког	 окружења	 у	 Србији	 “	 –	 У	 организацији	 удружења	
„Limitess”	и	Министарства	за	рад	и	социјалну	политику	републике	Србије,	2018/19.	године	

- Рецензент	за	часопис	Социологија	и	простор,	ИДИЗ	Институт	за	друштвена	истраживања	Загреб,	
од	2015.	године	(часопис	на	SCOPUS	и	SocINDEX	(EBSCO)	листи)	

- Ментор	на	студентској	радионици	Дани	Ориса,	Мостар,	април	2018.	–	Exploring	the	urban	voids,	
reinventing	 the	 identity,	 Хрватски	 дом	 Херцег	 Стјепан	 Косача,	 учесници	 студенти	 друге	 године	
основних	студија	

- Активан	 учесник	 у	 сарадњи	 са	 установама	 културе	 из	 иностранства:	 сарадња	 са	 Амбасадом	
Републике	Пољске,	аташеом	за	културу,	од	марта	2016	

- Чланство	 у	 ДАБ	 -у	 (од	 2017.	 године),	 САС-	 у	 (од	 2017.	 године),	 ISOCARP	 (од	 2011-2015.	
године)	



НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ	РАД	
	
НАУЧНИ	ЧАСОПИС	МЕЂУНАРОДНОГ	ЗНАЧАЈА	
	
_у	периоду	од	последњег	избора	у	звање	
	
Рад	у	истакнутом	међународном	чаоспису	М22	
	
1.	 Aleksandra	 Stupar,	 Vladimir	Mihajlov,	 Ivan	 Simic:	Towards	 the	 Conceptual	 Changes	 in	Architectural	
Education:	 Adjusting	 to	 Climate	 Change.	 Sustainability	 2017,	 9(8),	 1355.	 Keywords:	 architectural	
education;	climate	change;	problem	based	learning.	doi:10.3390/su9081355	Хетероцитат:	Eray	Bozkurt:	
Exploration	of	Climate	Change	in	Architectural	Design	Studio.	
ERPA	International	Congresses	on	Education	2018	(ERPA	2018)	
	
Рад	у	међународном	часопису	М23	
	
2.	Aleksandra	Stupar,	Vladimir	Mihajlov:	Climate	Change	Adaptation	 in	Serbia:	The	Role	of	 Information	
Networks.	METU	JOURNAL	OF	THE	FACULTY	OF	ARCHITECTURE	 (2016).	Key	words:	contemporary	city,	
climate	change,	globalization,	network	society.	doi:	10.4305/METU.JFA.2016.1.3	
	
_до	избора	у	звање	доцентa	
	
Рад	у	међународном	часопису	М23	
	
3.	 Vladimir	 Mihajlov:	 Industrial	 heritage	 renewal	 –	 social	 motives	 and	 effects,	 Sociology	 and	 Space,	
Vol.47	No.2	(184),	2009.	pp.	139-164.	ISSN:	1864-5526.	Key	words:	urban	renewal;	social	development;	
urban	anthropology;	 inclusion;	 safety.	 Хетероцитат:	Cizler,	 J.:	Urban	 regeneration	effects	on	 industrial	
heritage	and	local	community	–	Case	study:	Leeds,	UK.	Sociology	and	Space,	Vol.50	No.2	(193),	2012.	DOI	
10.5673/sip.50.2.5.	 Хетероцитат:	Marinovic,	 A.:	 Period	 of	 change:	 Rural	 sociology	 becomes	 sociology	
and	 space	 (2006-	 2011,	 volumes	 44	 -	 49,	 issues	 171-191)	 Sociology	 and	 Space,	 Vol.51	 No.2	 (196).	
Хетероцитат:	 	 Jakovčič,	 M.,	 Kajinič,	 J.,	 Cašparovič,	 S.:	 Redevelopment	 of	 military	 brownfield	 sites:	
Example	 of	 redevelopment	 of	military	 complex	 Karlo	 Rojc	 in	 Pula.	 ANNALES	 Ser.	 hist.	 sociol.	 Vol	 23/2	
(2013)	 UDK	 55.711(497.5Pula).	 Хетероцитат:	 J.	 T.	 Weng	 and	 Y.	 Q.	 Wu,	 "Space	 Reconstruction	 of	
Industrial	Heritage	under	Urban	Transition	-	A	Case	Study	of	Hangzhou	Section’s	Renewal	of	the	Grand	
Canal",	Applied	Mechanics	and	Materials,	Vols.	587-589,	pp.	32-36,	2014	
	
ЗБОРНИЦИ	МЕЂУНАРОДНИХ	НАУЧНИХ	СКУПОВА	
	
Саопштења	са	међународног	скупа	штампанa	у	целини	M33	
	
1.	Aleksandra	Stupar,	Vladimir	Mihajlov,	Ivan	Simic:	(R)	URBAN	SYNERGY	RECONSIDERED:	THE	ROLE	OF	
INFORMATION	 NETWORKS	 IN	 CLIMATE	 CHANGE	 ADAPTATION	 AND	 MITIGATION.	 PLACES	 AND	
TECHNOLOGIES	2017,	UNIVERZITET	U	SARAJEVU	–	ARHITEKTONSKI	FAKULTET	CIP:	711.3/.4(084.3)	ISBN:	
978-9958-691-55-3	
2.	 Aleksandra	 Stupar,	 Vladimir	 Mihajlov,	 Ivan	 Simic:	 IMPROVING	 URBAN	 RESILIENCE,	 INCREASING	
ENVIRONMENTAL	 AWARENESS:	 NEW	 CHALLENGE	 OF	 ARCHITECTURAL	 AND	 PLANNING	 EDUCATION.	
PLACES	AND	TECHNOLOGIES	2018,	UNIVERZITET	U	BEOGRADU	–	ARHITEKTONSKI	FAKULTET	ISBN:	978-
86-7924-199-3	
3.	 Ivan	 Simic,	 Vladimir	 Mihajlov,	 Marija	 Cvetkovic:	 GREEN	 INFRASTRUCTURE	 IN	 BELGRADE	 AS	 (RE)	
GENERATIVE	SPACE	OF	BIOPHILIA:	THE	CASE	STUDY	OF	BLOCKS	45,70	AND	SAVAMALA.	2nd	International	
Conference	 on	 Urban	 Planning	 -	 ICUP2018,	 Faculty	 of	 Civil	 Engineering	 and	 Architecture	 of	 the	
University	of	Niš.	ISBN	978-86-88601-36-8	



4.	Vladimir	Mihajlov,	Marija	Maruna:	 Inovativni	pristupi	u	edukaciji	arhitekata	u	funkciji	zaštite	životne	
sredine.	Zaštita	prirodnih	resursa	kroz	zaštitu	životne	sredine	u	urbanim	sistemima	Udruženje	Inžinjera	
Beograda,	2014.	ISBN	978-86-915671-2-5	
	
_до	избора	у	звање	доцентa	
	
5.	 Mihajlov	 Vladimir:	 Urban	 Development	 Toolkit	 for	 Climate	 Change:	 Critical	 Review	 of	 State	
Intervention	 in	 Praxis.	 1st	 Climate	 Change,	 Economic	 Development,	 Environment	 and	 People	
Conference,ЕDUCONS,	Novi	Sad,	2011.ISBN	978-86-87785-36-6,UDK		711.4:551.583	
6.	 Mihajlov	 Vladimir:	 Instrumental	 Rationality	 and	 Contemporary	 Reality:	 the	 Needs	 for	 Spatial	
Standards	inArchitecture.		Architecture	and	Ideology	2012.	Issued	by	Faculty	of	architecture	University	in	
Belgrade	and	The	Association	of	Applied	Art	Artists	and	Designers	of	Serbia	
7.	Mihajlov	Vladimir:	Spiritus	at	Heaven`s	Gate:	Revitalisation	of	Abandoned	Factories,	У	Europa	Nostra	
Scientific	 Bulletin	 56-57:	 	 The	 Evaluation	 of	 the	 Walled	 Towns:	 Kotor	 and	 Heraklion,	 Bruxelles,	
Paneuropean	Agency	for	Protection	Cultural	Heritage,	рр.	201	–	20	
	
Саопштењa	са	међународног	скупа	штампанa	у	изводу	М34	
	
8.	 Аleksandar	 Grujičić,	 Ivan	 Simic,	 Vladimir	 Mihajlov	 RESILIENCE	 STRATEGIES:	 UPGRADING	 THE	
SUSTAINABLE	PRACTICE.	BALKAN	ARCHITECTURAL	BIENNALE	 International	conference	2018.	 ISBN	978-
86-7924-192-4	
	
МОНОГРАФИЈЕ	НАЦИОНАЛНОГ	ЗНАЧАЈА	
	
Монографија	националног	значаја	штампана	у	целини	М42	
	
Михајлов,	 В.	 (2016)	Мерење	немерљивог	 –	Иновативне	методе	 процене	 алтернатива	 развоја	
града.	Београд:	Архитектонски	факултет.	ISBN	978-86-7924-149-8	
	
Поглавље	у	монографији	националног	значаја	М44	
	
1.Владимир	 Михајлов,	 Марија	 Маруна:	 Управљање	 сазнајним	 процесима	 у	 едукацији	
архитеката:	 разумевање	 и	 креативно	 решавање	 проблема	 климатских	 промена.	
МОНОГРАФИЈА	 IV	 –	 Утицај	 климатских	 промена	 на	 планирање	 и	 пројектовање,	 јануар	 2015.	
Архитектонски	факултет,	Београд.	ISBN	978-86-7924-149-8	
	
_до	избора	у	звање	доцентa	
	
2.	 Нада	 Лазаревић	 Бајец,	 Марија	 Маруна,	 Владимир	 Михајлов:	 Анализа	 прилагођености	
образаца	 урбане	 структуре	 климатским	 променама:	 пример	 плана	 детаљне	 регулације	 "Ада	
Циганлија".	БУДУЋНОСТ	РАЗВОЈА	НАСЕЉА	У	СВЕТЛУ	КЛИМАТСКИХ	ПРОМЕНА,	Друштво	урбаниста	
Београда,	новембар	2011.	ISBN	978-86-907727-7-3.	Хетероцитат:	Tijana	Crncevic,	Omiljena	Dzelebdzic	
i	 Igor	Maric:	Climate	change	and	protection:	Recent	experiences	within	planning	of	the	area	of	cultural	
and	natural	heritage.	Architecture	and	Urbanism	Vol.	40/2015.	DOI:	10.5937/a-u0-7759	
3.	Марија	Маруна,	Владимир	Михајлов,	Данијела	Милојкић:	Урбани	дизајн	у	функцији	културно	
одрживих	 решења.	 Савремени	 приступи	 урбаном	 дизајну	 за	 одрживи	 туризам	 Србије:	
Истраживање	 потенцијала	 и	 могућности	 развоја	 Доњег	 	 Подунавља.	 Архитектонски	 факултет,	
септембар	2011,ISBN	978-86-7924-064-4	
4.	 Владимир	 Михајлов:	 Урбана	 обнова	 са	 становишта	 одрживости:	 рециклажа	 напуштене	
рафинерије	 шпиритуса	 у	 Зрењанину.	 Монографија	 Принципи	 одрживог	 развоја	 –	 проблеми	
редефинисања	 и	 методологија	 унапређења,	 Београд,	 Архитектонски	 факултет,	 2004.	 ISBN	 86-
80095-77-X	



5.	 Владан	 Ђокић,	 Владимир	 Михајлов:	 Одрживе	 процедуре	 у	 урборециклажи.	 Монографија	
Принципи	 одрживог	 развоја,	 проблеми	 редефинисања	 и	 методологија	 унапређења,	 едиција	
Архитеконика,	АФ,	Београд,	2004,	ISBN86-80.095-63-X	
6.	 Михајлов,	 В.:	 Препоруке	 за	 развој	 урбаног	 дизајна	 приобалног	 дела	 Будве.	 Монографија	
Приморски	 град	 у	 транзицији	 –	 Будва	 2004.	 Ур.	 Милић,	 В.,	 Ђокић,	 В.	 	 Београд,	 Архитектонски	
факултет,	ISBN	86-80095-0	
	
ЧАСОПИСИ	НАЦИОНАЛНОГ	ЗНАЧАЈА	
	
Рад	у	часопису	од	националног	значаја	М51	
	
1.	Владимир	Михајлов,	Иван	Симић:	ПРОСТОРНО-МОРФОЛОШКИ	ПОТЕНЦИЈАЛИ	РАЗВОЈА	МАЊИХ	
НАСЕЉА	У	ВОЈВОДИНИ	ПРЕМА	КОНЦЕПТУ	„ЗЕЛЕНОГ	ГРАДА”.	Архитектура	и	урбанизам,	Београд,	
Институт	за	урбанизам	и	архитектуру	VOL.43,	2016.	doi:	10.5937/а-у0-11062	
	
_до	избора	у	звање	доцентa	
	
2.	Владимир	Михајлов:	ИЗМЕЂУ	ИНФОРМАЦИОНИХ	МРЕЖА	И	ФИЗИЧКЕ	СТРУКТУРЕ	ГРАДА:	НОВИ	
УЗРОЦИ	 КЛИМАТСКИХ	 ПРОМЕНА,	 Архитектура	 и	 урбанизам,	 Београд,	 Институт	 за	 урбанизам	 и	
архитектуру	Vol.33	No.2,	2011,	ISBN	0354-6055.	UDK:	551.583:71/.72]:004.738,	ID	BROJ:	189383948	
3.	Mihajlov,	V:	Architectural	Design	 In	a	New	Social	Order:	Reexploring	the	Reasons	 for	Application	of	
Spatial	Standards.Serbian	Architectural	Journal	Vol.	2012_1,	Belgrade:	ISBN	0354-6055	
	
Студија,	 експертиза	 заснована	 на	 научноистраживачкој	 методологији	 и	 урађена	 за	 поједине	
области	у	оквиру	урбанистичких	плановa	у	Републици	Србији	М110	
	
1.	Лаловић,	 K.,	 Кажић,	И.,	Михајлов,	В.,	Петровић,	Ф.,	Дрљача,	М.:	ПИЛОТ	 студија	оперативних	
могућности	 унапређења	 приступачности	 физичког	 окружења	 у	 Србији.	 Београд	 :	 Удружење	
Limitless,	2018.	ISBN	978-86-900483-0-4	
	
УЧЕСТВОВАЊЕ	У	НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИМ	ПРОЈЕКТИМА	НАЦИОНАЛНОГ	ЗНАЧАЈА	
	
1.	„Истраживање	климатских	промена	на	животну	средину:	праћење	утицаја,	адаптација	и	
ублажавање“	 (43007)	 који	 финансира	Министарство	 за	 просвету	 и	 науку	 Републике	 Србије	 у	
оквиру	програма	Интегрисаних	и	интердисциплинарних	истраживања,	 а	 у	оквиру	подпројекта	
"Утицај	климатских	промена	на	планирање	урбаног	и	руралног	развоја	у	циљу	очувања	животне	
средине",	руководилац	проф.	др	Владан	Ђокић;	Београд:	Архитектонски	факултет	(од	2011.	год.)	
	
_до	избора	у	звање	доцентa	
	
2.„Редефиниција	 и	 унапређење	 методско-моделске	 основе	 планирања,	 пројектовања	 и	
грађења	на	принципима	одрживог	развоја	 у	 градовима,	насељима	и	регионима	Србије“	 који	 је	
финансирало	Министарство	 за	 просвету	 и	 науку	 Републике	 Србије,	 руководилац	 проф.	 др	Нађа	
Куртовић-Фолић;	Београд:	Архитектонски	факултет	(2004-2006.	године)	
	
3.“Менаџмент	урбане	обнове	и	регенерације	регија	Србије”	који	 је	финансирало	Министарство	
за	 просвету	 и	 науку	 Републике	 Србије,	 руководилац	 проф.	 др	 Миодраг	 Ралевић;	 Београд:	
Архитектонски	факултет	(2006-2007)	
	
	
	
	



СТРУЧНО	ПРОФЕСИОНАЛНИ	ДОПРИНОС	
	
Рецензија	радова	у	међународном	часопису	
	
1.	Рецензија	текста	УСАГЛАШАВАЊЕ	МЕТОДОЛОШКИХ	ОДРЕДНИЦА	ЗА	ЗАШТИТУ	ИНДУСТРИЈСКОГ	
НАСЛИЈЕЂА	 У	 БОСНИ	 И	 ХЕРЦЕГОВИНИ.	 Часопис	 Социологија	 и	 простор,	 ИДИЗ	 Институт	 за	
друштвена	истраживања	Загреб,	2015.	
2.	 Рецензија	 текста	 ИНДУСТРИЈСКО	 НАСЛЕЂЕ	 У	 ВОЈВОДИНИ:	 ЗАШТИТА,	 ТИПОЛОГИЈА	 И	
РЕВИТАЛИЗАЦИЈА	 У	 ФУНКЦИЈИ	 ОДРЖИВОГ	 РАЗВОЈА.	 Часопис	 Социологија	 и	 простор,	 ИДИЗ	
Институт	за	друштвена	истраживања	Загреб,	2017.	
	
Рецензије	студентских	радова,	теза	и	пројеката	
	
Рецензија	 Пријаве	 докторскe	 тезe	 “Protection,	 Restoration	 and	 Preservation	 of	 Architectural	
Heritage	 in	 Public	 Spaces	 of	 Ancient	 Roman	 Remains	 in	 Singidunum:	 the	 Case	 of	 Student	 Sqare	 in	
Belgrade”	 ,	 докторанд	Милица	Петровић,	 Alma	Mater	 Studiorum,	University	 of	 Bologna,	 април	 -	
мај	2018.		
	
Чланство	у	комисијама	за	израду	мастер	радова	
	
Мастер	академске	студије	 -	Члан	комисије	на	преко	10	мастер	теза	и	пројеката	на	МИУ	и	МACA,	
од	2017.	године.	



ДОПРИНОС	АКАДЕМСКОЈ	И	ШИРОЈ	ЗАЈЕДНИЦИ	
	
Члан	органа	управљања,	стручног	органа,	помоћних	стручних	органа	или	комисија	на	
факултету	или	универзитету	у	земљи	и	иностранству	
	
- Председник	Комисије	за	ваннаставне	активности	студената	Архитектонског	факултета,	од	2015.	
године	

- Члан	 Комисије	 за	 споровођење	 уписа	 кандидата	 на	 прву	 годину	 основних	 и	 интегрисаних	
академских	студија	Факултета	(школска	2014/2015.година)	

	
Руковођење	или	учешће	у	ван-наставним	активностима	студената	
	
- Студентска	 радионица	 Дани	 Ориса,	 Мостар,	 20-22	 април	 2018.	 –	 Exploring	 the	 urban	 voids,	
reinventing	 the	 identity,	 Хрватски	 дом	 Херцег	 Стјепан	 Косача,	 учесници	 студенти	 друге	 године	
основних	студија	

	
_до	избора	у	звање	доцентa	
	
- Студентска	радионица	ASK	Ljubljana	2010:	REURBANIZACIJA	INDUSTRIJSKIH	OBMOČIJ	znotraj	mest	
IX	 Архитектонски	 студентски	 конгрес	 студената	 архитектуре	 са	 простора	 бивше	 Југославије,	
Fakulteta	za	Arhitekturo,	Univerza	V	Ljubljani	i	Društvo	študentov	EASA	Slovenije	

	
Учешће	у	ван-наставним	активностима	које	не	носе	ЕСПБ	бодове	
	
Предавања	у	оквиру	перманентног	образовања	архитеката	
	
- Предавање	 „Мерење	 немерљивог-иновативне	методе	 процене	 алтернатива	 развоја	 града“	
Инжењерска	 комора	 Србије,	 28.	 априла	 2016.	 године.	 Према	 програму	 обуке	 континуираног	
(перманентног)	професионалног	 усавршавања	чланова	Инжењерске	коморе	Србије	из	области	
Националног	програма	за	2016.годину.	

- Предавање	 „Јавно	 добро	 и	 урбано	 планирање:	 има	 ли	 оправдања	 за	 јавну	 (државну)	
интервенцију?“	 ЦЕП	 -Центар	 за	 планирање	 урбаног	 развоја,	 5.	 априла	 2017.	 године.	 Према	
програму	 обуке	 континуираног	 (перманентног)	 професионалног	 усавршавања	 чланова	
Инжењерске	коморе	Србије	из	области	Националног	програма	за	2017.годину.	



САРАДЊА	СА	ДРУГИМ	ВИСОКООБРАЗОВНИМ	УСТАНОВАМА	И	НАУЧНИМ	ИНСТИТУЦИЈАМА,	
ОДНОСНО	УСТАНОВАМА	КУЛТУРЕ	ИЛИ	УМЕТНОСТИ	У	ЗЕМЉИ	И	ИНОСТРАНСТВУ	
	
Учешће	у	реализацији	пројеката	са	другим	високошколским	или	
научноистраживачким	установама	у	земљи	и	иностранству	
	
ЛОЂ.	РЕВИТАЛИЗАЦИЈА	И	РЕКОНСТРУКЦИЈА	–	Организација	изложбе	реализованих	пројеката.	Од	
22.	фебруара	до	7.	марта	2016,	Аула	Архитектонског	факултета.	Сарадња	са	Амбасадом	Републике	
Пољске,	аташеом	за	културу,	Јоаном	Будишин	
	
Радно	ангажовање	у	настави	или	комисијама	на	другим	високошколским	или	
научноистраживачким	установама	у	земљи	или	иностранству	
	
Комисије	 за	 избор	 у	 звање	 истраживача	 сарадника	 и	 научних	 сарадника	 у	 Институту	 за	
архитектуру	и	урбанизам	Србије	(две	комисије,	током	2018.	године)	
	
Чланство	у	професионалним	удружењима	и	организацијама	националног	и	
међународног	нивоа	
	
ДАБ	(од	2017.	године),	САС	(од	2017.	године),	ISOCARP	(од	2011-2015.	године)	



ИСПУЊЕНОСТ	УСЛОВА	ЗА	ИЗБОР	У	ЗВАЊЕ	ВАНРЕДНИ	ПРОФЕСОР	
ОБАВЕЗНИ	УСЛОВИ:	
	

• Наставни	и	педагошки	рад	
	

1.	 Искуство	у	педагошком	раду	са	студентима	
	
Укупно	11	година	искуства	у	педагошком	раду.	Првих	6	година	у	својству	асистента	и	5	година	у	
својству	доцента.	У	својству	доцента	осмишљава	и	води	два	изборна	предмета.	Један	предмет	на	
Основним	академским	студијама	под	називом	„Архитектура	или	револуција“	и	један	на	Мастер	
академским	студијама	под	називом	„Градски	експеримент“.	Такође,	учествује	као	наставник	на	
Студио	пројекту	4	-	Синтеза	на	трећој	години	Основних	студија	од	2014.	године,	као	наставник	на	
Студио	пројектима	01б	и	02а	-	Урбанистичко	пројектовање	стамбених	целина	и	Одрживе	урбане	
заједнице,	од	2014.	 године.	Искуство	 у	педагошком	раду	 са	 студентима	 такође	 је	 видљиво	и	 у	
учествовању	 у	 раду	 на	 Студију	 на	 Мастер	 академским	 студијама	 (Студио	 Интегрални	 урбани	
дизајн	–	ИП02).	
	
Имајући	 у	 виду	 чињеницу	 да	 је	 др	 Владимир	 Михајлов	 једини	 кандидат	 који	 се	 пријавио	 на	
предметни	конкурс	и	како	има	вишегодишње	педагошко	искуство,	сагласно	“Одлуци	о	извођењу	
приступног	 предавања	 на	 Универзитету	 у	 Београду	 (Пречишћени	 текст),	 “Одлуци	 о	 измени	 и	
допуни	одлуке	о	извођењу	приступног	предавања	на	Универзитету	 у	Београду”	 (од	21.06.2017.)	
одн.	“Правилнику	о	изменама	и	допунама	правилника	о	минималним	условима	за	стицање	звања	
наставника	 на	 Универзитету	 у	 Београду”	 (од	 21.06.2017.),	 Комисија	 је	 утврдила	 да	 за	 др	
Владимира	Михајлова	НЕ	ТРЕБА	ОРГАНИЗОВАТИ	приступно	предавање.	
	

2.	 Позитивна	оцена	педагошког	рада	добијена	у	студентским	анкетама	
	
Просечна	оцена	педагошког	рада	током	целокупног	изборног	периода	од	2014.	до	2018.	године	
је	4.56,	са	оценама	од	3.12	до	5.00,	зависно	од	године	и	предмета.	
	
Табела	оцене	педагошког	рада	
	
ПАРЦИЈАЛНА	И	РЕЗУЛТУЈУЋА	ПРОСЕЧНА	ОЦЕНА	ПЕДАГОШКОГ	РАДА	ДР	ВЛАДИМИРА	
МИХАЈЛОВА		У	ПРЕТХОДНОМ	ИЗБОРНОМ	ПЕРИОДУ	У	ЗВАЊУ	ДОЦЕНТА	(2014-2019)	
	
СТУДИЈСКИ	ПРЕДМЕТ	 	 ПЕРИОД	 	ПРОСЕЧНА	ОЦЕНА		 Број	испитаника	
СП4	–	синтеза	 	 2015-2016.	 	 4.78	 	 16	
СП4	–	синтеза		 	 2015-2016.	 	 5.00	 	 2	
СП4	–	синтеза	 	 2016-2017.	 	 4.20	 	 5	
СП4	–	синтеза	 	 2016-2017.	 	 4.00	 	 5	
Архитектура	или	револуција	ОАСА	 	 2015-2016.	 	 4.88	 	 30	
Архитектура	или	револуција	ИАСА	 	 2015-2016.	 	 4.91	 	 4	
Архитектура	или	револуција		ОАСА	 	 2016-2017.	 	 3.12	 	 2	
Архитектура	или	револуција	ИАСА	 	 2016-2017.	 	 4.57	 	 17	
Архитектура	или	револуција		ОАСА	 	 2017-2018.	 	 4.31	 	 3	
Архитектура	или	револуција	ИАСА	 	 2017-2018.	 	 5.00	 	 14	
СП3	–	урбанизам	 	 2014-2015.	 	 4.90	 	 4	
Градски	експеримент	МАСА	 	 2015-2016.	 	 4.58	 	 27	
Градски	експеримент	МИУ	 	 2015-2016.	 	 4.80	 	 6	
Градски	експеримент	МАСА	 	 2016-2017.	 	 4.89	 	 29	



Градски	експеримент	МИУ	 	 2017-2018.	 	 4.88	 	 5	
Градски	експеримент	МАСА,	МИУ	 	 2017-2018.	 	 4.91	 	 22	
СП02а	ОАСА	 	 2015-2016.	 	 4.18	 	 24	
СП02а	ОАСА	 	 2016-2017.	 	 4.57	 	 14	
СП02а	ИАСА	 	 2016-2017.	 	 4.76	 	 16	
Интегрални	пројекат	1	МИУ	 	 2016-2017.	 	 4.66	 	 14	
Интегрални	пројекат	1	МИУ	 	 2016-2017.	 	 4.62	 	 10	
Интегрални	пројекат	1	МИУ	 	 2016-2017.	 	 4.59	 	 9	
СП01б	ОАСА	 	 2015-2016.	 	 3.56	 	 8	
СП01б	ИАСА	 	 2016-2017.	 	 4.43	 	 21	
СП01б	ОАСА	 	 2016-2017.	 	 4.45	 	 20	
СП01б	ИАСА	 	 2017-2018.	 	 4.45	 	 20	
СП01б	ОАСА	 	 2017-2018.	 	 5.00	 	 22	
СП01б	ИАСА	 	 2017-2018.	 	 4.88	 	 18	
СП01б	ОАСА	 	 2017-2018.	 	 4.93	 	 17	
СП01б	ИАСА	 	 2017-2018.	 	 4.65	 	 21	
Просечна	оцена	педагошког	рада	током	изборног	периода	од	2014.	до	2018.	године	је	4.56	

	
	



• Научно	истраживачки	рад	
	

	
3. Објављена	ДВА	рада	из	категорије	М21	-	М23	од	избора	у	претходно	звање	из	научне	

области	за	коју	се	бира	
	
Кандидат	је	објавио	ДВА	(2)	рада	из	категорије	М22	и	М23,	након	избора	у	звање	доцента:	
	
1. М22	 Aleksandra	 Stupar,	 Vladimir	 Mihajlov,	 Ivan	 Simic:	 Towards	 the	 Conceptual	 Changes	 in	
Architectural	 Education:	 Adjusting	 to	 Climate	 Change.	 Sustainability	 9(8)/2017,	 1355.	
doi:10.3390/su9081355	

	
2. М23	 Aleksandra	 Stupar,	 Vladimir	 Mihajlov:	 Climate	 Change	 Adaptation	 in	 Serbia:	 The	 Role	 of	
Information	 Networks.	 METU	 JOURNAL	 OF	 THE	 FACULTY	 OF	 ARCHITECTURE	 2016/1	 (33:1).	 doi:	
10.4305/METU.JFA.2016.1.3	

	
Кандидат	је	објавио	ЈЕДАН	(1)	рад	из	категорије	М23,	пре	избора	у	звање	доцента:	
	
3. М23	Vladimir	Mihajlov:	Industrial	heritage	renewal	–	social	motives	and	effects,	Sociology	and	Space,	
Vol.47	No.2	(184),	2009.	pp.	139-164.	ISSN:	1864-5526	

	
	

4. Саопштена	 ТРИ	 рада	 на	 међународним	 научним	 скуповима	 (категорије	М31-М34)	
од	избора	у	претходно	звање	из	научне	области	за	коју	се	бира	

	
Кандидат	је	саопштио	ПЕТ	(5)	радова	на	међународним	научним	скуповима	из	научне	области	за	
коју	се	бира,	од	избора	у	звање	доцента:		
	
1. Aleksandra	Stupar,	Vladimir	Mihajlov,	Ivan	Simic:	(R)	URBAN	SYNERGY	RECONSIDERED:	THE	ROLE	OF	
INFORMATION	 NETWORKS	 IN	 CLIMATE	 CHANGE	 ADAPTATION	 AND	 MITIGATION.	 PLACES	 AND	
TECHNOLOGIES	 2017,	 UNIVERZITET	 U	 SARAJEVU	 –	 ARHITEKTONSKI	 FAKULTET	 CIP:	 711.3/.4(084.3)	
ISBN:	978-9958-691-55-3	

2. Aleksandra	 Stupar,	 Vladimir	 Mihajlov,	 Ivan	 Simic:	 IMPROVING	 URBAN	 RESILIENCE,	 INCREASING	
ENVIRONMENTAL	AWARENESS:	NEW	CHALLENGE	OF	ARCHITECTURAL	AND	PLANNING	EDUCATION.	
PLACES	 AND	 TECHNOLOGIES	 2018,	 UNIVERZITET	 U	 BEOGRADU	 –	 ARHITEKTONSKI	 FAKULTET	 ISBN:	
978-86-7924-199-3	

3. Ivan	 Simic,	 Vladimir	 Mihajlov,	 Marija	 Cvetkovic:	 GREEN	 INFRASTRUCTURE	 IN	 BELGRADE	 AS	 (RE)	
GENERATIVE	 SPACE	 OF	 BIOPHILIA:	 THE	 CASE	 STUDY	 OF	 BLOCKS	 45,	 70	 AND	 SAVAMALA	 2nd	
International	Conference	on	Urban	Planning	-	ICUP2018,	Faculty	of	Civil	Engineering	and	Architecture	
of	the	University	of	Niš.	ISBN	978-86-88601-36-8	

4. Vladimir	Mihajlov,	Marija	Maruna:	 Inovativni	pristupi	u	edukaciji	arhitekata	u	funkciji	zaštite	životne	
sredine.	 U	 Zaštita	 prirodnih	 resursa	 kroz	 zaštitu	 životne	 sredine	 u	 urbanim	 sistemima	 Udruženje	
Inžinjera	Beograda,	2014.	ISBN	978-86-915671-2-5	

5. Aleksandar	 Grujičić,	 Ivan	 Simic,	 Vladimir	 Mihajlov	 RESILIENCE	 STRATEGIES:	 UPGRADING	 THE	
SUSTAINABLE	 PRACTICE.	 BALKAN	 ARCHITECTURAL	 BIENNALE	 International	 conference	 2018.	 ISBN	
978-86-7924-192-4	

	
	
	
	
	
	



5.	 Оригинално	стручно	остварење	или	руковођење	или	учешће	у	пројекту	
	
Кандидат	 учествује	 на	 ЈЕДНОМ	 (1)	 националном	 научно-истраживачком	 пројекту	 од	 избора	 у	
звање	доцента:	
	
„Истраживање	 климатских	 промена	 на	 животну	 средину:	 праћење	 утицаја,	 адаптација	 и	
ублажавање“	 (43007)	 који	 финансира	 Министарство	 за	 просвету	 и	 науку	 Републике	 Србије	 у	
оквиру	 програма	 Интегрисаних	 и	 интердисциплинарних	 истраживања,	 а	 у	 оквиру	 подпројекта	
"Утицај	климатских	промена	на	планирање	урбаног	и	руралног	развоја	у	циљу	очувања	животне	
средине",	руководиоца	проф.	др	Владан	Ђокић;	Београд:	Архитектонски	факултет	
	

6.	 Одобрен	и	објављен	уџбеник	за	ужу	област	за	коју	се	бира,	монографија	или	практикум	
	
Кандидат	је	аутор	ЈЕДНЕ	(1)	монографије	„	Мерење	немерљивог	–	Иновативне	методе	процене	
алтернатива	развоја	града	“.	Рецензијом	је	потврђено	да	ова	монографија	може	да	се	користи	
као	 као	 уџбеничко	 помоћно	 средство	 у	 области	 Урбанизам,	 посебно	 за	 изборне	 предмете	
„Градски	експеримент“	и	„Архитектура	или	револуција“	
	
- Михајлов,	 В.	 (2016).	 Мерење	 немерљивог	 –	 Иновативне	 методе	 процене	 алтернатива	
развоја	града.	Београд:	Архитектонски	факултет.	ISBN	978-86-7924-149-8	



ИЗБОРНИ	УСЛОВИ:	(из	сваке	области	минимално	испуњене	две	категорије	доприноса)	
	
	

• СТРУЧНО-ПРОФЕСИОНАЛНИ	ДОПРИНОС	
	

1. Учесник	на	стручним	или	научним	скуповима	националног	или	међународног	нивоа.		
Учесник	на	пет	научних	скупова	–	PT	2018,	PT	2017,	BAB	2018,	ICUP	2018,	UIB	2014,	
	и	 на	 два	 стручна	 скупа	 као	 предавач	 –	 Инжењерска	 комора	 Србије	 2016.,	 Центар	 за	
планирање	урбаног	развоја	2017.	године	

	
2. Члан	комисије	за	израду	завршних	радова	

	
- Члан	менторске	комисије	на	10	завршних	дипломских	мастер	теза	и	радова	на	усмерењу	
МИУ,	у	школској	2017/2018.	години	
- Члан	менторске	комисије	на	8	завршних	дипломских	мастер	теза	и	радова	на	усмерењу	
МАСА	-	у	школској	2017/2018.	години	

	
3.	 Руководилац	или	сарадник	у	реализацији	пројеката	

	
Као	члан	ауторског	тима,	учестује	у	изради	пројекта	од	националног	значаја	(SK	242/17):	
Мапирање	 локација	физичке	 приступачности	 објеката	 за	 особе	 са	 инвалидитетом.	
Пројекат	Министарства	рада	и	социјалне	политике	(2018-2019)	
	
	

• ДОПРИНОС	АКАДЕМСКОЈ	И	ШИРОЈ	ЗАЈЕДНИЦИ	
	

1. Члан	органа	управљања,	стручног	органа,	помоћних	стручних	органа	или	комисија	на	
факултету	или	универзитету	у	земљи	и	иностранству	

	
- Председник	Комисије	за	ваннаставне	активности	студената	Архитектонског	факултета,	од	
2015.	
- Члан	Комисије	за	споровођење	уписа	кандидата	на	прву	годину	основних	и	интегрисаних	
академских	студија	Факултета	(школска	2014/2015.година)	

	
2. Активности	 од	 значаја	 за	 развој	 и	 углед	 факултета,	 односно	 Универзитета	 као	 и	

припрема	и	релаизација	пројеката	
	

- Предавање	 према	 програму	 обуке	 континуираног	 (перманентног)	 професионалног	
усавршавања	 чланова	 Инжењерске	 коморе	 Србије	 из	 области	 Националног	 програма	 за	
2016.годину,	 „Мерење	 немерљивог-иновативне	 методе	 процене	 алтернатива	 развоја	
града“	Инжењерска	комора	Србије,	28.	априла	2016.	године.		

- Предавање	 према	 програму	 обуке	 континуираног	 (перманентног)	 професионалног	
усавршавања	 чланова	 Инжењерске	 коморе	 Србије	 из	 области	 Националног	 програма	 за	
2017.годину,	 „Јавно	 добро	 и	 урбано	 планирање:	 има	 ли	 оправдања	 за	 јавну	 (државну)	
интервенцију?“	ЦЕП	-Центар	за	планирање	урбаног	развоја,	5.	априла	2017.	године.	

- Рецензензије	 за	 часопис	 Социологија	 и	 простор,	 ИДИЗ	 Институт	 за	 друштвена	
истраживања	Загреб,	од	2015.	године	(часопис	на	SCOPUS	и	SocINDEX	(EBSCO)	листи)	

- Учешће	на	јавним	трибинама/расправама,	као	део	експертког	тима:	„Студија	оперативних	
могућности	 унапређења	приступачности	физичког	окружења	у	Србији	 “	 –	У	организацији	
удружења	 „Limitess”	 и	 Министарства	 за	 рад	 и	 социјалну	 политику	 републике	 Србије.	
Комбанк	дворана,	Београд,	јуни	2018.	године	

	



3. Учешће	у	ван-наставним	активностима	које	не	носе	ЕСПБ	бодове	-	Међународне	
радионице	
	
- Ментор	на	студентској	радионици	Дани	Ориса,	Мостар,	20-22	април	2018.	–	Exploring	 the	
urban	voids,	reinventing	the	identity,	Хрватски	дом	Херцег	Стјепан	Косача,	учесници	студенти	
друге	године	основних	студија	

	
• САРАДЊА	СА	ДРУГИМ	ВИСОКОШКОЛСКИМ,	НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИМ	

УСТАНОВАМА,	ОДНОСНО	УСТАНОВАМА	КУЛТУРЕ	ИЛИ	УМЕТНОСТИ	У	ЗЕМЉИ	И	
ИНОСТРАНСТВУ	

	
1. Учешће	у	реализацији	пројеката	са	установама	културе	у	иностранству	

	
- ЛОЂ.	 РЕВИТАЛИЗАЦИЈА	 И	 РЕКОНСТРУКЦИЈА	 –	 Организација	 изложбе	 реализованих	
пројеката.	Од	22.	фебруара	до	7.	марта	2016,	Аула	Архитектонског	факултета.	Сарадња	са	
Амбасадом	Републике	Пољске,	аташеом	за	културу,	Јоаном	Будишин	

	
2. Радно	ангажовање	у	настави	или	комисијама	на	другим	високошколским	или	

научноистраживачким	установама	у	земљи	или	иностранству	
	

- Комисије	 за	 избор	 у	 звање	 истраживача	 сарадника	 у	 Институту	 за	 архитектуру	 и	
урбанизам	Србије	(две	комисије	током	2018.	године)	

	
3. Чланство	у	професионалним	удружењима	и	организацијама	националног	и	

међународног	нивоа	
	

- ДАБ	(од	2017.	године),	САС	(од	2017.	године),	ISOCARP	(од	2011-2015.	године)	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



ДРУГЕ	РЕФЕРЕНЦЕ	ОД	ЗНАЧАЈА	ЗА	ИЗБОР	
	
Радови	у	часопису	од	националног	значаја,	од	избора	у	звање	(М51)	
	
-	Владимир	Михајлов,	Иван	Симић:	ПРОСТОРНО-МОРФОЛОШКИ	ПОТЕНЦИЈАЛИ	РАЗВОЈА	МАЊИХ	
НАСЕЉА	У	ВОЈВОДИНИ	ПРЕМА	КОНЦЕПТУ	„ЗЕЛЕНОГ	ГРАДА”.	Архитектура	и	урбанизам,	Београд,	
Институт	за	урбанизам	и	архитектуру	VOL.43,	2016.	doi:	10.5937/а-у0-11062	
	
Поглавље	у	монографији	од	националног	значаја,	од	избора	у	звање	(М44)	
	
- Владимир	Михајлов,	Марија	Маруна:	Управљање	сазнајним	процесима	у	едукацији	архитеката:	
разумевање	и	креативно	решавање	проблема	климатских	промена.	МОНОГРАФИЈА	 IV	–	Утицај	
климатских	 промена	 на	 планирање	 и	 пројектовање,	 јануар	 2015.	 Архитектонски	 факултет,	
Београд.	ISBN	978-86-7924-149-8	
	
Студија,	 експертиза	 заснована	 на	 научноистраживачкој	 методологији	 и	 урађена	 за	 поједине	
области	у	оквиру	урбанистичкиh	плановa	у	Републици	Србији	(М110)	
	
- Лаловић,	 K.,	 Кажић,	 И.,	 Михајлов,	 В.,	 Петровић,	 Ф.,	 Дрљача,	 М.:	ПИЛОТ	 студија	 оперативних	
могућности	 унапређења	 приступачности	 физичког	 окружења	 у	 Србији.	 Београд	 :	 Удружење	
Limitless,	2018.	ISBN	978-86-900483-0-4	



ПРЕДЛОГ	КОМИСИЈЕ	
	
Мишљење	о	испуњености	услова	за	избор	у	наставничко	звање	ВАНРЕДНИ	ПРОФЕСОР	
	
	
На	основу	детаљног	прегледа	конкурсног	материјала	које	је	на	расписани	конкурс	
поднео	кандидат,	руководећи	се	у	свом	раду	следећим	документима:	
	
· Закон	о	високом	образовању	(„Сл.	Гласник	РС”,	бр.	88/17);	
	
· Статут	Aрхитeктoнскoг	Факултета	у	Београду	(„Сл.	Билтен	АФ“,	бр.	116/17	-	пречишћен	текст);	
	
· Статутом	Универзитета	у	Београду	(„Гласник	УБ”,	бр.	186/15	-	пречишћен	текст	и	189/2016);	
	
· Правилник	о	минималним	условима	за	стицање	звања	наставника	на	Универзитету	у	
Београду”	(“Гласник	УБ“	бр.	192/16	и	195/16);	
	
· Минималним	условима	за	избор	у	звање	наставника	на	универзитету	(„Сл.	гласник	РС”,	
број	101/15);	
	
Комисија	у	саставу:	
	
- Проф.	др	Владан	Ђокић,	редовни	професор	Архитектонског	факултета	Универзитета	у	

Београду	
	

- Проф.	др	Нада	Лазаревић	Бајец,	редовни	професор	Архитектонског	факултета	Универзитета	у	
Београду,	у	пензији	
	

- Проф.	др	Велимир	Шећеров,	редовни	професор	Географског	факултета	Универзитета	у	
Београду	
	

закључила	је	да	је	кандидат	др	Владимир	Михајлов	на	расписан	конкурс	поднео	благовремену	
пријаву,	 на	 начин	 прописан	 расписом	 конкурса,	 а	 даљим	 детаљним	 увидом	 у	 приспели	
конкурсни	материјал,	Комисија	констатује:	
	
- кандидат,	 др	 Владимир	 Михајлов,	 дипл.инж.арх.	 испуњава	 све	 услове	 дефинисане	

Минималним	 критеријумима	 за	 избор	 у	 наставничко	 звање	 ванредног	 професора	 на	
Универзитету	у	Београду,	за	групацију	техничко-технолошких	наука	

	
	
	
	
	
	
	
	



ОЦЕНА	РЕЗУЛТАТА	НАУЧНО	ИСТРАЖИВАЧКОГ	И	ПЕДАГОШКОГ	РАДА	
	
На	основу	општих	и	посебних	 услова	предвиђених	 Законом	о	раду	 (“Сл.	 гласник	РС”,	 бр.	 24/05,	
61/05,	 54/09,	 32/13,	 75/14	 и	 13/17	 -	 одлука	 УС),	 чланом	 75	 Закона	 о	 високом	 образовању	 (“Сл.	
гласник	РС”,	бр.	88/17),	Статутом	Универзитета	у	Београду	(„Гласник	УБ”,	бр.	186/15	-	пречишћен	
текст	 и	 189/2016),	 Правилником	 о	 минималним	 условима	 за	 стицање	 звања	 наставника	 на	
Универзитету	у	Београду	(„Гласник	УБ”,	бр.	192/16	и	195/16),	Статутом	Факултета	(“Сл.	Билтен	АФ”,	
бр.	 116/17-пречишћен	 текст)	 и	 Минималним	 условима	 за	 избор	 у	 звање	 наставника	 на	
универзитету	 („Сл.	 гласник	 РС”,	 број	 101/15),	 утврђени	 су	 критеријуми	 за	 стицање	 звања	
наставника	на	Универзитету	у	Београду	за	групацију	техничко-технолошких	наука.	Поред	општих	
услова,	 поменутим	 Правилником	 утврђени	 су	 и	 изборни	 услови	 за	 избор	 у	 наставничко	 звање	
ванредног	професора	и	дати	у	табели	В	за	групацију	техничко-технолошких	наука,	које	је	Комисија	
имала	 у	 виду	 при	 вредновању	 рада	 кандидата,	 поред	 критеријума	 прописаних	 Статутом	
Факултета	(„Сл.	Билтен	АФ“,	бр.	116/17	-	пречишћен	текст)	и	донела	закључак	да:	
	
др	Владимир	Михајлов,	дипл.инж.арх.	испуњава	све	формалне	и	суштинске	критеријуме	
прописане	овим	актима:	
	
ОБАВЕЗНИ	УСЛОВИ	
	

• поседује	научни	степен	доктора	наука,	
	

• има	искуство	у	педагошком	раду	са	студентима	од	11	година	формалног	ангажмана	у	
асистентском	и	наставничком	звању,	

	
• има	позитивну	оцену	педагошког	рада	добијену	у	студентским	анкетама	током	целокупног	

претходног	изборног	периода	(просечна	оцена	4,56	/	5,00)	
	

• има	ДВА	(2)	рада	објављена	у	међународним	научним	часописима	у	категорији	М21,	М22	
и	М23	и	AHCI	 из	 научне	 области	 за	 коју	 се	 бира,	 реферисаним	 у	међународној	 цитатној	
бази	Journal	Citation	Report	и	Web	of	Science	(Science	Citation	 Index	Expanded	-	SCIE,	Social	
Science	Citation	 Index	 -	SSCI,	Arts	and	Humanities	Citation	 Index	–	AHCI),	од	избора	у	звање	
доцента.	Радови	које	кандидат	има	могу	се	разврстати	у	следеће	категорије:	ЈЕДАН	(1)	рад	
у	категорији	М22	и	ЈЕДАН	(1)	рад	у	категорији	М23	

	
• има	ПЕТ	 (5)	 саопштења	 (потребно	 је	 три)	на	међународним	скуповима	 (категорије	М31-

М34)	након	избора	у	звање	доцента	
	

• има	ЈЕДНУ	(1)	објављену	монографију	за	ужу	област	за	коју	се	бира	
	
ИЗБОРНИ	УСЛОВИ	(из	2	од	3	услова	потребна	је	по	1	референца):	
	
Стручно-професионални	допринос	
	
Стручни	и	професионални	рад	кандидата	огледа	се	кроз:	
	

• ПЕТ	(5)	учешћа	на	научним	скуповима	међународног	нивоа	-	ЧЕТИРИ	(4)	рада	изложених	у	
целини	и	ЈЕДНИМ	(1)	саопштењем	штампаним	у	изводу;



• Чланство	у	менторским	комисијама	на	18	завршних	дипломских	мастер	теза	и	радова	на	
усмерењу	МИУ	и	МАСА,	у	школској	2017/2018.	години;	

	
• учешће	 на	 ЈЕДНОМ	 (1)	 националном	 научном	 пројекту	 након	 избора	 у	 звање	

доцента	(НИП	43007);	
	

• Чланство	 у	 ауторском	 тиму	 у	изради	пројекта	од	националног	 значаја	 (SK	 242/17):	
Мапирање	 локација	 физичке	 приступачности	 објеката	 за	 особе	 са	
инвалидитетом.	Пројекат	Министарства	рада	и	социјалне	политике	(2018-2019)	

	
Допринос	академској	и	широј	заједници	
	
Допринос	кандидата	академској	и	широј	заједници	огледа	се	кроз	следеће	активности:	
	

• Председник	Комисије	за	ваннаставне	активности	студената	Архитектонског	факултета,	од	
2015.	године	

• Члан	Комисије	за	споровођење	уписа	кандидата	на	прву	годину	основних	и	интегрисаних	
академских	студија	Факултета	(школска	2014/2015.година)	
	

• Руковођење	или	учешће	у	ван-наставним	активностима	студената	(једна	студентска	
радионица	након	избора	у	звање	–	Дани	Ориса	у	Мостару	2018.	године)	
	

• Рецензензије	 за	 часопис	 Социологија	 и	 простор,	 ИДИЗ	 Институт	 за	 друштвена	
истраживања	Загреб,	од	2015.	године	(часопис	на	SCOPUS	и	SocINDEX	(EBSCO)	листи)	
	

• Предавања	у	оквиру	перманентног	образовања	архитеката	(два	предавања,	у	
организацији	Инжењерске	коморе	Србије,	2016.	године	и	Центра	за	планирање	урбаног	
развоја	-	ЦЕП,	2017.	године)	

	
Сарадња	са	другим	високошколским,	научноистраживачким	установама,	односно	установама	
културе	или	уметности	у	земљи	и	иностранству	
	
Сарадња	са	другим	високошколским	установама	огледа	се	кроз:	
	

• организацију	међуинституционалне	сарадње	са	установама	културе	и	уметности	
из	иностранства	(2016.	године,	са	аташеом	за	културу	Амбасада	Републике	
Пољске);	
	

• чланство	у	комисији	за	пријем	у	звање	истраживача	–	сарадника	у	Институту	за	
архитектуру	и	урбанизам	Србије	
	

• чланство	у	професионалним	организацијама	националног	(2	организације)	и	
међународног	нивоа	(1	организација)



1. КВАЛИТАТИВНА	ОЦЕНА	РЕЗУЛТАТА	НАУЧНО	ИСТРАЖИВАЧКОГ	РАДА	КАНДИДАТА	
	
Стицање	формалних	квалификација	
	
Од	заснивања	радног	односа	на	Архитектонском	факултету	др	Владимир	Михајлов	узима	активно	
учешће	 у	 научно	 истраживачком	 раду	 кроз	 учествовање	 у	 научно-истраживачким	 пројектима,	
затим	 кроз	 учешће	на	међународним	 конференцијама	и	 на	 крају	 кроз	 израду	 научних	 радова	 у	
међународним	часописима	и	монографијама.		
	
Основне	 области	 интересовања	 кандидата	 су	 истраживање	 међузависности	 између	 физичког	 и	
друштвено	 економског	 феномена	 у	 граду,	 са	 нагласком	 на	 разумевању	 различитих	 интереса,	
знања	 и	 логике	 делaња	 учесника	 актера	 у	 планирању	 и	 градоградњи	 (Теорија	 јавног	 избора).	
Разумевање	 законитости	 /	 теоријских	 промишљања	 о	 граду	 у	 оквиру	 различитих	 додирних	
области:	 филозофије,	 социологије,	 психологије,	 географије,	 економије,	 екологије	 и	 др.	 Развој	
идеја	 које	 су	 трансформисале	 научни	 и	 друштвено	 -	 политички	 поглед	 на	 градове	 и	 њихову	
структуру	 (утопије).	 Такође,	 посебно	 важна	 област	 за	 кандидата	 јесте	 и	 област	 едукације	
архитеката,	 те	 ову	 област	 истражује	 кроз	 повезивања	 иновативних	 метода	 рада	 у	 настави	 и	
поменутих	области	истраживања	(Проблемски	орјентисано	учење,	Акционо	и	Тактилно	учење).	
	
Кандидат	научно	истраживачки	рад	не	одваја	од	рада	у	настави	и	стручног	рада,	код	њега	су	ове	
сфере	нераскидиво	повезане.	Тако	истраживачке	теме	истражује	кроз	рад	у	настави	и	стручни	рад,	
а	затим	резултате	излаже	на	међународним	конференцијама	и	објављује	у	виду	научних	радова	у	
часописима	и	монографијама.	На	тај	начин	искуства	и	резултате	у	једној	сфери	презентује	у	другој,	
увек	 унапређујући	 истраживање	 и	 динамизирајући	 наставу.	 Кроз	 рад	 са	 студентима	 свих	 нивоа	
студија,	а	посебно	кроз	сарадњу	са	студентима	на	мастер	курсевима	развија	различите	теме	увек	
суперпонирајући	 интересовања	 из	 области	 друштвено	 –	 хуманистичких	 наука	 са	 дизајном	 и	
планирањем	 градова.	 Све	 наведене	 области	 истраживања	 су	 директно	 усмерене	 на	 ужу	 научну	
област	 Урбанизам	 и	 налазе	 непосредну	 примену	 у	 оквиру	 наставе	 кроз	 два	 Студио	 пројект	 на	
Основним	и	Мастер	студијама,	као	и	кроз	оквир	и	садржај	изборне	наставе	на	нивоу	основних	и	
мастер	студија.	Кроз	већи	број	истраживања	презентираних	у	оквиру	научних	радова,	излагања	и	
предавања	кандидат	темељно	и	свеобухватно	изучава	поменуте	области	у	савременом	контексту	
архитектонско	-	урбанистичке	праксе	и	научне	мисли.	
	
Развој	теме	докторске	дисертације	
	
Од	2009.	до	2011.	 године	кандидат	израђује	докторску	тезу	под	називом	„Место	евалуације	у	
процесу	 урбанистичког	 планирања“	 код	 ментора	 проф.	 др	 Наде	 Лазаревић	 Бајец.	 Тема	
докторске	тезе	ослања	се	на	ранија	истраживања	у	домену	управљања	развојем	града,	односно	
метода	спровођења	евалуације	у	планским	предлозима	и	(мега)пројектима,	али	се	она	ставља	и	
у	шири	друштвено-економски	контекст	(нпр.	социјална	кост-бенефит	анализа	уместо	класичне).	
У	дисертацији	кандидата	дат	је	и	преглед	новијих	метода	стручне	процене	алтернатива	развоја	
града	 у	 циљу	 успешне	 припреме	 одлука	 о	 варијантама	 пројеката/планова.	 Одлучивање	 и	
евалуација	планских	алтернатива	посматра	се	кроз	истраживачки	полигон	више	студија	случаја	
планова	 ревитализације	 напуштених	 и	 девастираних	 градских	 зона.	 Активност	 евалуације	
планова	 испитује	 се	 и	 кроз	 друштвену	 теорију,	 идентификацију	 интересних	 група,	 на	 основу	
искуствених	сазнања	у	области	урбанистичког	планирања.	
Дисертација	је	указала	на	различите	методе	и	резултате	евалуације	алтернатива	развоја	града,	у	
циљу	 постизања	 тачнијих	 процена	 о	 могућим	 добитима	 и	 губицима	 актера	 након	
имплементације	плана	или	пројекта	у	градско	ткиво.	
	



Резултат	истраживања	зато	јесте	приказ	техника	процене	алтернатива	планова	и	мегапројеката,	
у	 циљу	 смањења	 конфликата	 и	 равномерније	 прерасподеле	 ефеката	 планских	 решења	 на	
појединачне	становнике	града.		
	
Пошто	 је	 евалуацију	 кандидат	 изводи	 и	 из	 институционалне	 теорије	 (теорије	 јавног	 избора),	
односно	из	анализе	људске	природе,	у	дисертацији	се	околности	у	граду	посматрају	онаквима	
какве	су	стварно,	а	не	каквим	желимо	да	их	видимо	(наглашен	је	позитивни	уместо	нормативног	
аспекта	истраживања).		
Коначно,	 из	 истраживања	 кандидата	 произилази	 идеја	 слободне	 иницијативе	 и	 немешања	
државе	 у	 привредне	 токове,	што	 свакако	 спада	 у	 елементе	 актуелних	 друштвених	 реформи	 и	
чини	дисертацију	употребљивом	у	савременој	пракси.	
	
Научно-истраживачки	рад	–	пројекти	и	радови	
	
Кандидат	 др	 Владимир	 Михајлов	 је	 до	 избора	 у	 звање	 доцента	 учествовао	 у	 два	 национална	
научна	 пројекта,	 а	 након	 избора	 у	 звање	 доцента	 активно	 учествује	 као	 истраживач	 у	 једном	
националном	научно-истраживачком	пројекту.	
	
У периоду	од	2004.	до	2007.	године,	као	стипендиста	истраживач,	кандидат	 је	учествовао	на	два	
пројекта	(руководиоци	проф.	др	Нађа	Куртовић	и	проф	др.	Миодраг	Ралевић),	кроз	које	постепено	
сазревају	теме	магистарске	и	докторске	тезе,	и	то	пре	свега	кроз	контекст	истраживања	у	коме	се	
повезује	 урбанистичко	 планирање	 и	 и	 друштвене	 ефекте	 имплементације	 планова.	 У	 оквиру	
пројекта	 „Редефиниција	 и	 унапређење	 методско-моделске	 основе	 планирања,	 пројектовања	 и	
грађења	на	принципима	одрживог	развоја	у	градовима,	насељима	и	регионима	Србије“	у	научној	
студији	 објављује	 рад	 	 „Урбана	 обнова	 са	 становишта	 одрживости:	 рециклажа	 напуштене	
рафинерије	шпиритуса	 у	 Зрењанину“	 ,у	 сарадњи	 са	 проф.	 др	 Владаном	 Ђокићем.	 Кроз	 рад	 се	
истражују	 начини	 на	 које	 урбана	 обнова	 може	 да	 утиче	 на	 решавање	 социјалних	 проблема	 у	
заједници.	 На	 истом	 пројекту,	 у	 научној	 студији	 објављује	 рад	 на	 тему	 „Процедуре	 у	
урборециклажи	са	становишта	одрживости“,	у	коме	се	испитују	релације	финансирања	урбане	
обнове,	енвајронменталних	ефеката	реализације	и	понашања	корисника.	
	
У 	оквиру	пројекта	“Менаџмент	урбане	обнове	и	регенерације	регија	Србије”,	(руководилац	проф.	
др	Миодраг	 Ралевић),	 кандидат	 истражује	 мерљиве	 ефекте	 регенерације	 индустријских	 зона	 у	
градовима,	 а	 касније	 објављује	 и	 чланак	 у	 међународном	 часопису	 са	 SCI	 листе	 под	 називом	
„Социјални	мотиви	и	ефекти	регенерације	индустријског	наслеђа“	(2009.	године).	
	
	Од	 2011.	 године	 до	 данас	 активно	 учествује	 као	 истраживач	 у	 научно	 истраживачком	 пројекту	
„Истраживање	 климатских	 промена	 и	 њиховог	 утицаја	 на	 животну	 средину:	 праћење	 утицаја,	
адаптација	и	ублажавање“,	који	финансира	Министарство	просвете,	науке	и	технолошког	развоја	
Републике	 Србије	 у	 оквиру	 програма	 Интегрисаних	 и	 интердисциплинарних	 истраживања	 за	
период	 2011-2014.	 године,	 а	 у	 оквиру	 подпројекта	 "Утицај	 климатских	 промена	 на	 планирање	
урбаног	 и	 руралног	 развоја	 у	 циљу	 очувања	 животне	 средине"	 (руководилац	 проф.	 др	 Владан	
Ђокић).	 У	 оквиру	 рада	на	 овом	пројекту,	 у	 сарадњи	 са	 научним	истраживачем	др	Александром	
Ступар,	 кандидат	 се	 активно	 бави	 истраживањем	 релација	 организације	 градова	 и	
информационих	мрежа	у	светлу	климатских	промена.	 	Ову	тему	истражује	кроз	више	аспеката	и	
излаже	на	међународним	конференцијама	од	2011.	до	2018.	године	чиме	се	формира	подлога	за	
даљи	рад	у	оквирима	наставе	на	студијима	и	изборним	предметима.	Континуиран	и	предан	рад	
на	 овим	 темама	 може	 да	 се	 чита	 кроз	 излагања	 на	 међународним	 и	 националним	
конференцијама,	 те	 кроз	 чланке	 у	 међународним	 часописима	 и	 монографијама.	 Као	 резултат	
истраживања	 јесу	 чланци	 у	 часописима	 са	 SCI	 листе	 под	 називом	 ”Climate	 Change	Adaptation	 In	
Serbia:	 The	 Role	 Of	 Information	 Networks”	 (2016.	 године),	 и	 ”Towards	 the	 Conceptual	 Changes	 in	



Architectural	 Education:	 Adjusting	 to	 Climate	 Change”	 (2017.	 године),	 где	 се	 испитује	 метод	
проблемски	орјентисаног	учења	студената	у	циљу	успешније	адаптације	градског	ткива	у	пракси.	
Др	 Владимир	 Михајлов	 је	 резултате	 свог	 научног	 рада	 публиковао	 у	 истакнутим	 научним	
часописима	као	и	у	већем	броју	монографија,	односно	зборника	радова	или	студија.	Истовремено	
је	 остварио	 већи	 број	 учешћа	 на	 националним	 и	 међународним	 конгресима,	 стручним	
семинарима	где	је,	такође,	презентовао	резултате	свог	научно	истраживачког	рада.		
	
Сви	 радови	 које	 је	 објавио	 су	 из	 уже	 научне	 области	 Урбанизам,	 и	 то:	 ТРИ	 (3)	 рада	 у	
међународним	 часописима	 категорисана	 као	 М22	 и	 М23	 (SCi	 i	 AHCi	 листа),	 ТРИ	 (3)	 рада	 у	
часописима	од	националног	значаја	М51,	ОСАМ	(8)	излагања	на	међународним	конференцијама	
штампаних	у	изводима	и	у	целини	М33	и	М34,	ЈЕДНУ	(1)	монографију	штапману	у	целини	са	ИСБН	
бројем	у	издању	матичног	факултета	М42,	ШЕСТ	(6)	поглавља	у	монографији	националног	значаја	
М44-45	и	ЈЕДНУ	(1)	стручну	експертизу	М110.	
	
	



2. КВАЛИТАТИВНА	ОЦЕНА	РЕЗУЛТАТА	ПЕДАГОШКОГ	РАДА	КАНДИДАТА	
	
Комисија	је	посебну	пажњу	посветила	непосредном	педагошком	раду	др	Владимира	Михајлова	у	
току	његовог	ангажмана	на	Архитектонском	факултету	у	Београду.		
	
Присутан	 је	 у	 настави	 на	 Архитектонском	 факултету	 Универзитета	 у	 Београду	 од	 2008.	 до	 2011.	
године	у	звању	асистента	магистра,	од	2011.	до	2014.	у	звању	асистента	доктора	наука,	и	од	2014.	
године	до	данас	у	звању	доцента.	
	
У звању	 асистента	 магистра	 и	 асистента	 доктора	 наука,	 на	 Департману	 за	 урбанизам	 активно	
учествује	 у	 настави,	 и	 то	 како	 кроз	 реализацију	 практичног	 дела	 наставе,	 тако	 и	 кроз	 припрему	
садржаја	 наставних	 програма	 Факултета.	 Реализује	 наставу	 на	 предмету	 „Урбана	 структура“	 и	
„Историја	 и	 теорија	 урбанизма“	 као	 предметни	 асистент	 код	 проф.	 др	 Наде	 Лазаревић	 Бајец.	 У	
оквиру	 предмета	 био	 је	 задужен	 за	 организацију	 практичне	 наставе,	 осмишљавање	 задатака	 и	
припрему	 практикума	 за	 наставу.	 Такође,	 у	 својству	 асистента	 ради	 и	 на	 предмету	 „Студио	
пројекат	 3	 -	 урбанизам“,	 код	 проф.	 др	 Зорана	 Никезића,	 проф.	 др	 Марије	 Маруне	 и	 проф.	 др	
Миодрага	Ралевића,	током	којих	се	припрема	за	самостални	рад	у	настави.	Такође,	као	сарадник	
од	2008.	до	2014.	године	ради	на	предметима	„Грађена	средина“,	проф.	др	Зорана	Никезића	и	на	
предмету	 „Увод	 у	 урбанистичко	 планирање“	 проф.	 др	 Милице	 Бајић	 Брковић.	 Током	 овог	
периода,	од	2014.	до	2015.	године	учествује	у	раду	Комисија	за	пријемни	испит	на	Факултету.	
	
У звању	 доцента	 наставу	 на	 свим	 предметима	 води	 самостално.	 Наставу	 реализује	 како	 на	
Основним,	 тако	 и	 на	 Мастер	 академским	 студијама,	 а	 школске	 2014/15	 године	 и	 на	
Специјалистичким	академским	студијама	(Урбана	обнова	и	градови	у	новом	миленијуму,	са	проф.	
др	 Маријом	 Маруном).	 Програм	 и	 садржај	 наставе	 развија	 кроз	 прожимање	 научно	
истраживачког	 и	 рада	 у	 студију	 и	 на	 изборним	 предметима,	 увек	 приступајући	 настави	 на	
иновативан	 начин.	 Учествовао	 је	 у	 настави	 код	 проф.	 др	 Александре	 Ступар	 у	 оквиру	 Мастер	
студија	М01.	
	
У звању	доцента	учествује	у	настави	СП4	синтеза,	на	трећој	години	ОАСА	од	2014.	године,	затим	на	
Студију	01б	и	Студију	02а.	Осмишљава	и	изводи	наставу	на	два	изборна	предмета	на	ОАСА	и	од	
2014.	године	до	данас	у	континуитету.		
	
Члан	 је	менторских	 комисија	на	изради	мастер	 тезе	и	пројекта	на	 студијама	Мастер	интегрални	
урбанизам	и	Мастер	архитектура	(18	комисија).		
	
Оцена	 педагошког	 рада	 добијена	 у	 студентским	 анкетама	 из	 претходног	 периода	 од	 школске	
2008/2009.	 године	до	2016/2017.	 године	 је	у	просеку	4.56,	а	варира	у	распону	од	3.12	до	5.00,	у	
зависности	од	предмета	и	године.	
	
Комисија,	 на	 основу	 свега	 наведеног,	 закључује	 да	 је	 др	 Владимир	 Михајлов	 својим	
дугогодишњим	 радом	 и	 ангажманом	 кроз	 све	 облике	 наставе	 показао	 да	 је	 предан	 наставик,	
посвећен	 унапређењу	 и	 обогаћивању	 наставе	 на	 Архитектонском	 факултету	 у	 Београду	 на	
нивоима	 Основних	 и	 Мастер	 академских	 студија.	 Требало	 би	 нагласити	 да	 у	 свој	 рад	 са	
студентима	др	др	Владимир	Михајлов	укључује	све	аспекте	свог	теоријског	знања	и	искустава	из	
праксе,	 као	 и	 да	 их	 стално	 подстиче	 да	 шире	 своја	 интересовања	 и	 ангажовања	 и	 ван	 оквира	
редовног	курикулума.	
	
	
	
	
	



3. КВАЛИТАТИВНА	ОЦЕНА	АНГАЖОВАЊА	КАНДИДАТА	У	РАЗВОЈУ	НАСТАВЕ	И	
ДРУГИХ	ДЕЛАТНОСТИ	МАТИЧНЕ	ВИСОКОШКОЛСКЕ	УСТАНОВЕ,	ОДНОСНО	ФАКУЛТЕТА	
	
Целокупан	 ангажман	 др	 Владимира	 Михајлова	 у	 развоју	 наставе	 и	 других	 делатности	 матичне	
високошколске	установе,	директно	је	везан	за	ужу	научну	област	„Урбанизам“.	
	
Нови	предмети	
	
Изборне	 предмете	 осмишљава,	 самостално	 води	 и	 развија	 кроз	 процес	 акредитације	 наставног	
програма	од	2014.	до	2019.	године:		
	
а)	 „Архитектура	 или	 револуција“,	 на	 трећој	 години	 Основних	 студија.	 Овај	 изборни	 предмет	
разматра	 идеалне	 и	 утопијске	 аспекте	 планирања	 и	 архитектуре	 градова,	 као	 потенцијале	 за	
развој	градова	и	регија	Србије.	
б)	 „Градски	 експеримент“,	 на	 Мастер	 академским	 студијама.	 Курс	 се	 бави	 повезивањем	
просторног,		енвајронменталног	и	друштвено-економског	феномена	у	граду.	Истраживање	теорије	
о	 граду	 на	 курсу	 се	 развија	 у	 оквиру	 различитих	 наука:	 филозофије,	 социологије,	 психологије,	
географије,	економије,	екологије,	антропологије.	
	
Кроз	процес	акредитације	наставног	плана	и	програма	основних	и	мастер	студија	од	2014.	године,	
изборни	 предмети	 кандидата	 реализују	 се	 кроз	 динамичну	 платформу,	 као	 полазна	 основа	 за	
испитивање	потенцијала	нових	начина	разумевања	и	управаљања	развојем	града.	
	
Студио	пројекат	
	
Током	рада	на	Студио	пројекту	Синтеза	–	СП4	 посебну	пажњу	посвећује	повезивању	наставе	и	
научно	истраживачког	рада,	те	примени	нових	алата	и	метода	у	едукацију	архитеката:	
	
-Studio	 Reality	 (2014).	 У	 сарадњи	 са	 НВО	 „Друштвено	 Одговорна	 Мрежа“	 -	 ДОМ	 и	 Општином	
Чукарица,	где	су	студенти	у	јуну	2014.	године	имали	јавне	одбране	својих	пројеката.	На	изабраном	
блоку	на	Бановом	Брду	 студенти	 су	истраживали	проблеме	у	 контексту	функционисања	урбаног	
склопа	у	измењеним	климатским	условима.	
-No	Agenda	(2015).	Полигон	рада	у	овом	студију	је	Сремчица.	Разматрана	су	иновативна	решења	у	
једнопородичном	 и	 вишепородичном	 становању,	 као	 и	 могућности	 за	 динамичне	 промене	 и	
трансформације	 структура	 у	 складу	 са	 одговорима	 потребама	 корисника	 које	 се	 брзо	 мењају	 у	
времену.	
-Урбани	Ансамбли	 (2016).	Шири	просторни	оквир	 задатка	 је	 Чукарица,	 у	 оквиру	насеља	Макиш.	
Студенти	 су	 преиспитивали	 карактеристике	 архитектонске,	 урбане,	 али	 и	 друштвено-социјалне	
физиономије	новог	краја.	У	просторном	смислу,	крај	се	састоји	из	више	суседстава,	првенствено	
одређених	 функцијом	 становања,	 али	 истовремено,	 то	 је	 и	 подручје,	 место	 одрастања	 или	
боравка	са	којим	се	корисници	идентификују.	
-Dorcol	Facelifting	(2017).	Акценат	рада	у	студију	био	је	на	пројектовању	и	реконструкцији	градског	
блока	на	Дорћолу,	који	је	претежно	намењен	типологији	вишепородичног	становања	са	претећим	
вишенаменским,	образовним,	културним,	пословним,	спортским,	и	услужним	функцијама.	
-Концепт/Контекст	 –	блок	на	Славији	 (2018).	Пројектовање	 градског	центра	 у	 контексту	 старог	
градског	 језгра,	његово	концепцијско,	моделско	и	 типолошко	истраживање.	Коначни	резултат	 је	
архитектонско	–	урбанистички	пројекат	који	је	по	свом	садржају,	значењу	визуелно	препознатљив,	
комуникативан	и	јасан,	а	по	начину	израде	индивидуалан	и	поткрепљен	чврстим	пројектантским	и	
теоријским	ставовима.	
	
	
	



Рад	на	Студио	пројектима	01б	-	Урбанистичко	пројектовање	стамбених	целина		
и	02а	-Одрживе	урбане	заједнице	
	
-	Води	рад	у	студијима	чији	је	циљ	осмишљавање	и	дизајнирање	урбанистичких	пројеката	малих	
стамбених	 целина	 на	 задатој	 локацији	 (Тошин	 Бунар,	 Вишњичка	 Бања,	 насеље	Овча,	 ИМТ	Нови	
Београд),	на	основу	анализа	карактеристика	урбаног	подручја	и	идентификације	кључних	типова	
изграђености,	као	и	проблема	и	вредности	функционално-физичке	структуре.	
	
	
Повезивање	са	широм	заједницом	и	нови	приступи	учењу	и	едукацији	архитеката	
	
Посебно	 је	важно	на	који	начин	кандидат	преплиће	теорију	о	урбаном	простору,	архитектуру	и	
едукацију,	 смештајући	 их	 у	 контекст	 друштвених	 проблема,	 а	 не	 алата	 изграђивања	 простора.	
Наставу	на	изборним	предметима	зато	конципира	по	принципу	„Live	Project“	приступа,	 где	се	у	
процес	 учења	 укључују	 и	 ванинституционлни	 партнери	 као	што	 су	 то	 различите	 групе	 грађана,	
Локална	 заједница,	 научне	 институције	 и	 друге	 стране	 заинтересовне	 у	 процесу	 афирмације	
напуштених	простора	града.	Темељни	рад	на	теоретској	подлози	за	развој	ове	теме	потврђен	је	и	
учешћем	проф.	др	Љубомира	Маширевића,	социолога	са	Политехничке	више	школе	у	Београду,	
аутора	монографије	Consumer	society	and	fashion	 (2014)	и	књиге	Друштвена	студија	америчког	
гангстерског	филма	(2011),	као	и	економисте	Небојше	Андрејића	(Banka	Intesa	и	НВО	Друштвена	
Одговорна	Мрежа	-	ДОМ),	о	креативним	начинима	финансирања	одржавања	стамбених	објеката	
и	пројеката	изградње	јавних	простора.	
	
Током	 последње	 четири	 године,	 као	 последицу	 промењених	 друштвених	 и	 технолошких	
околности	 интензивно	 истражује	 нове	 могућности	 вишедимензионалне	 едукације	 архитеката.	
развија	 нов	 приступ	 учењу	 теорије	 урбанизма	 и	 архитектуре	 кроз	 интеграцију	 различитих	
искуствених	 приступа	 учењу	 (проблемски	 орјентисано	 учење,	 тактилно	 и	 адаптивно	 учење,	
акционо	 учење),	 односно	 кроз	 истраживачки	 орјентисано	 учење	 засновано	 на	 креативној	
апликацији	сазнајног	кроз	урбанистичко	-	пројектантски	поступак.	Позитивно	оцењени	резултати	
приказани	су	кроз	две	међународне	конференције	2017.	 године,	као	и	кроз	чланак	”Towards	 the	
Conceptual	 Changes	 in	 Architectural	 Education:	 Adjusting	 to	 Climate	 Change”,	 штампан	 у	
међународном	 часопису	 Sustainability	 2017.	 године,	 као	 и	 два	 излагања	 на	 конференцијама	 у	
Сарајеву	и	Београду,	такође	штампана	у	целини.	
	
	
Уџбеници	и	наставна	средства	
	
Кандидат	је	самостални	аутор	монографије	„Мерење	немерљивог	–	Иновативне	методе	процене	
алтернатива	развоја	града	“.	Рецензијом	је	потврђено	да	ова	монографија	може	да	се	користи	
као	 као	 уџбеничко	 помоћно	 средство	 у	 области	 Урбанизам,	 посебно	 за	 изборне	 предмете	
„Градски	експеримент“	и	„Архитектура	или	револуција“.		Такође,	кандидат	је	коаутор	једног	од	5	
поглавља	у	монографији	националног	значаја	„Савремени	приступи	урбаном	дизаjну	за	одрживи	
туризам	Србиjе	/Contemporary	Approach	to	Urban	Design	for	Sustainable	Tourism	of	Serbia	“	у	којој	
су	 приказани	 методологија,	 односно	 начин	 и	 приступ	 планирању,	 као	 и	 резултати	 рађени	 у	
оквиру	 студио	 пројекта	 од	 2010.	 до	 2013.	 године,	 а	 чији	 је	 тематски	 оквир	 успостављање	
одговорне	везе	урбанизма,	архитектуре	и	енвајронмента	у	светлу	климатских	промена.	
	
Резултати	 на	 пољу	 развоја	 едукације	 архитеката	 су	 ТРИ	 (3)	 излагања	 са	 међународних	
конференција	М33	и	 ЈЕДАН	 (1)	 рад	 у	међународном	 часопису	 категорисан	 као	М22,	 ЈЕДНА	 (1)	
монографију	 националног	 значаја	 коју	 уређује	 у	 категорији	 М42,	 ДВА	 (2)	 поглавља	 у	
монографији	националног	значаја	М44,	ЈЕДАН	(1)	рад	у	часопису	националног	значаја	М51.		
	



4. КВАЛИТАТИВНА	ОЦЕНА	РЕЗУЛТАТА	РАДА	КАНДИДАТА	НА	ОБЕЗБЕЂИВАЊУ	
НАУЧНО-НАСТАВНОГ	ПОДМЛАТКА	
	
Ангажовање	 доцента	 др	 Владимира	 Михајлова	 у	 процесу	 обезбеђивања	 наставно-научног	
подмлатка	 обухвата	 различите	 активности	 које	 он	 спроводи	 током	 своје	 асистентске	 и	
наставничке	 каријере	 на	 Архитектонском	факултету	 у	 Београду.	 Радом	 у	 процесу	 припреме	 и	
реализације	 наставе,	 прво	 као	 асистент	 магистар,	 а	 касније	 као	 доктор	 техничких	 наука	 и	
доцент,	он	остварује	успешну	сарадњу	са	својим	непосредним	сарадницима,	али	и	са	осталим	
сарадницима	са	Факултета.	
	
Преплићући	 рад	 на	 студију	 са	 радом	 на	 изборним	 предметима,	 у	 смислу	 просторног	 оквира	 и	
тематике	истраживања,	наставу	види	као	својствени	експеримент	кроз	који	развија	интегративни	
приступ	примене	различитих	методолошких	апарата	у	едукацији	архитеката.	
	
У настави	 увек	 учествују	 студенти	 који	 испољавају	 посебне	 склоности	 ка	 педагошком	 и	 научно	
истраживачком	раду	 у	 области	 урбанизма	и	 урбанистичко	 -	 архитектонског	 пројектовања.	 То	 су	
пре	свега	студенти	у	својству	демонстратора,	односно	старији	Мастер	студенти	у	оквиру	наставе	
на	Основним	студијама	(сарадници	Ива	Њуњић,	Александра	Стевановић	и	Драган	Петровић),	али	
и	 студенти	 докторских	 студија	 у	 оквиру	 наставе	 на	 Мастер	 студијама	 (сарадник	 Јелена	
Масникосић,	 д.и.а.).	 На	 тај	 начин	 кандидат	 подстиче	 међувршњачку	 сарадњу	 и	 едукацију.	
Посебно,	 обавезно	 укључује	 студенте	 у	 припрему	 свих	 врста	 активности	 које	 изискује	 рад	 у	
настави	изван	оквира	Факултета,	чиме	они	стичу	сасвим	нова	искуства,	а	кроз	употребу	критичког	
мишљења	у	широј	 заједници,	 стичу	 комуникацијске	 вештине,	 те	боље	 спознају	 своју	позицију	 у	
друштву	 коме	 припадају.	 Многи	 од	 њих	 се	 касније	 укључују	 у	 научно	 истраживачки	 рад	 кроз	
пројекте,	те	бивају	препознати	као	изузетни	међу	вршњацима	и	колегама.	
	
У наставничком	 звању	 доцента,	 али	 и	 раније,	 кандидат	 је	 увек	 радио	 на	 упознавању	 са	
резултатима	 који	 студенти	 постижу	 током	 наставе	 кроз	 иницијативу,	 организацију	 и	
спровођењење	сарадње	са	ваншколским	институцијама,	као	и	менторски	рад	на	радионицама	на	
Факултету.	Кроз	наставу	кандидат	у	сарадњи	са	студентима	испитује	нове	могућности	едукације,	а	
резултате	излаже	на	међународним	научним	и	стручним	скуповима.	Овај	ангажман	је	резултирао	
значајним	 научним	 и	 стручним	 резултатима	 излаганим	 на	 међународним	 конференцијама	 и	
радионицама,	публикованим	у	виду	чланака	међународног,	односно	националног	значаја,	као	и	
бројним	стручним	радовима	и	пројектима.	
	
У	 свом	 изборном	 мандату	 у	 звању	 доцента	 (од	 2014.	 до	 данас),	 кандидат	 даје	 и	 свој	 значајан	
додатни	 допринос	 развоју	 научног	 подмлатка	 на	 Универзитету	 у	 Београду,	 учествовањем	 у	
комисијама	за	оцену	и	одбрану	мастер	теза	(18	комисија).	
	
2018.	године	био	је	члан	две	Комисије	за	избор	у	звање	истраживача	сарадника	у	Институту	за	
архитектуру	и	урбанизам	Србије.	
	
Својим	 млађим	 колегама	 перманентно	 помаже	 у	 настојањима	 да	 се	 научно,	 педагошки	 и	
стручно	усавршавају,	као	и	да	се	припремају	за	наставнички	позив,	непрестано	их	подржавајући	
и	 усмеравајући	 у	 научно	 истраживачком	 раду.	 То	 ради,	 пре	 свега,	 кроз	 њихово	 директно	
укључивање	у	научно	истраживачки	рад,	рад	у	настави,	дисеминацију	резултата	рада	у	настави,	
као	и	кроз	припрему	излагања	на	међународним	конференцијама,	и	писање	чланака	за	часописе	
и	поглавља	у	монографијама.	
	
Од	 2010.	 године	 до	 данас	 подстиче	 развој	 студентске	 заједнице	 кроз	 менторски	 ангажман	 на	
студентским	 радионицама	 у	 Мостару	 (Exploring	 the	 urban	 voids,	 reinventing	 the	 identity)	 2018.	
године,	и	у	Љубљани	(REURBANIZACIJA	INDUSTRIJSKIH	OBMOČIJ	znotraj	mest)2010.	године.	



5. КВАЛИТАТИВНА	ОЦЕНА	ШИРЕГ	СТРУЧНО-ПРОФЕСИОНАЛНОГ	АНГАЖОВАЊА	
КАНДИДАТА	учешће	у	стручним	организацијама	и	друге	делатности	од	значаја	за	развој	научне	
области	и	високошколске	установе	
	
	
Квалитативна	оцена	стручно-професионалног	доприноса	
	
Стручно	 професионални	 рад	 кандидата	 огледа	 се	 пре	 свега	 кроз	 излагање	 на	 међународним	
научним	конференцијама	(учесник	на	пет	научних	скупова	–	PT	2018,	PT	2017,	BAB	2018,	ICUP	2018,	
UIB	2014)	и	на	два	стручна	скупа	(Инжењерска	комора	2016.,	ЦЕП	2017.	године).	
	
Такође,	 кандидат	 је	 рецензирао	 текстова	 у	 часописима	 са	 SCOPUS	 и	 SocINDEX	 (EBSCO)	 листе,	 (У	
часопису	Социологија	и	простор,	ИДИЗ	Институт	за	друштвена	истраживања	Загреб,	2015.	и	2017.	
године):	
-	 Рецензија	 текста	УСАГЛАШАВАЊЕ	МЕТОДОЛОШКИХ	ОДРЕДНИЦА	 ЗА	 ЗАШТИТУ	ИНДУСТРИЈСКОГ	
НАСЛИЈЕЂА	 У	 БОСНИ	 И	 ХЕРЦЕГОВИНИ.	 Часопис	 Социологија	 и	 простор,	 ИДИЗ	 Институт	 за	
друштвена	истраживања	Загреб,	2015.	
-	 Рецензија	 текста	 ИНДУСТРИЈСКО	 НАСЛЕЂЕ	 У	 ВОЈВОДИНИ:	 ЗАШТИТА,	 ТИПОЛОГИЈА	 И	
РЕВИТАЛИЗАЦИЈА	 У	 ФУНКЦИЈИ	 ОДРЖИВОГ	 РАЗВОЈА.	 Часопис	 Социологија	 и	 простор,	 ИДИЗ	
Институт	за	друштвена	истраживања	Загреб,	2017.	
	
У	 мају	 2018.	 године,	 др	 Владимир	 Михајлов	 је	 рецензирао	 Пријаву	 докторске	 тезе	 кандидата	
Милице	Петровић	на	студијама	у	иностранству	(PhD	candidate	at	Alma	Mater	Studiorum,	University	
of	 Bologna,	 2018.	 године)	 ,	 под	 називом	 “Protection,	 Restoration	 and	 Preservation	 of	 Architectural	
Heritage	 in	 Public	 Spaces	 of	 Ancient	 Roman	 Remains	 in	 Singidunum:	 the	 Case	 of	 Student	 Sqare	 in	
Belgrade”.	
	
Такође,	 кандидат	 је	 редован	 члан	 у	 комисијама	 за	 израду	 мастер	 радова	 на	 МАСА	 и	 МИУ	
програмима	на	Факултету	(преко	10	мастер	теза):	
- Члан	менторске	комисије	на	10	завршних	дипломских	мастер	теза	и	радова	на	усмерењу	МИУ,	у	
школској	2017/2018.	години	
- Члан	менторске	комисије	на	8	завршних	дипломских	мастер	теза	и	радова	на	усмерењу	МАСА	-	
у	школској	2017/2018.	години	
	
Као	 члан	 ауторског	 тима,	 учестује	 у	 изради	 пројекта	 од	 националног	 значаја	 (SK	 242/17):	
Мапирање	локација	физичке	приступачности	објеката	за	особе	са	инвалидитетом.	
Кандидат	 је	 овде	 коаутор	 објављене	 студије	 под	 називом	 “ПИЛОТ	 студија	 оперативних	
могућности	 унапређења	 приступачности	 физичког	 окружења	 у	 Србији”,	 у	 издању	 удружења	
Limitless.	 Ова	 пилот	 студија	 је	 израђена	 под	 покровитељством	 Министарства	 за	 рад,	
запошљавање,	борачка	и	социјална	питања	–	сектор	за	заштиту	особа	са	инвалидитетом	у	оквиру	
пројекта:	''Стручна	подршка	развоја	концепта	Дизајн	за	све''	реф.	бр.	242/17	СК. 
	
	
Квалитативна	оцена	доприноса	академској	и	широј	заједници	
	
Допринос	академској	и	широј	заједници	огледа	се,	пре	свега,	кроз	руковођење	активностима	од	
значаја	 за	 развој	 Факултета.	 Од	 2015.	 године	 ангажован	 је	 као	 Председник	 Комисије	 за	
ваннаставне	 активности	 студената	 Архитектонског	 факултета.	 Школске	 2014/2015.године	 био	 је	
члан	 Комисије	 за	 споровођење	 уписа	 кандидата	 на	 прву	 годину	 основних	 и	 интегрисаних	
академских	студија	Факултета.	
Као	 још	 један	 вид	 допириноса	 широј	 заједници	 представљају	 предавања	 кандидата	 у	 оквиру	
перманентног	 образовања	 архитеката.	 Предавање	 „Мерење	 немерљивог-иновативне	 методе	



процене	алтернатива	развоја	града“	одржао	је	у	Инжењерској	комори	Србије,	28.	априла	2016.	
године	,	и	то	према	програму	обуке	континуираног	(перманентног)	професионалног	усавршавања	
чланова	 Инжењерске	 коморе	 Србије	 из	 области	 Националног	 програма	 за	 2016.годину.	 Такође,	
Предавање	 „Јавно	 добро	 и	 урбано	 планирање:	 има	 ли	 оправдања	 за	 јавну	 (државну)	
интервенцију?“		одржао	је	у	Центру	за	планирање	урбаног	развоја	(ЦЕП),	5.	априла	2017.	године,	
такође	 према	 програму	 обуке	 континуираног	 (перманентног)	 професионалног	 усавршавања	
чланова	Инжењерске	коморе	Србије	из	области	Националног	програма	за	2017.годину.	
	
Широј	 заједници	др	Владимир	Михајлов	доприноси	 у	 виду	 учешћа	на	 јавним	 трибинама.	 У	 јуну	
2018.	 године	 узима	 учешће	 на	 трибини	 под	 називом	 „Студија	 оперативних	 могућности	
унапређења	приступачности	физичког	окружења	у	Србији	“	–	У	организацији	удружења	„Limitess”	
и	Министарства	за	рад	и	социјалну	политику	републике	Србије.	
	
	
Резултати	сарадње	са	другим	високошколским	институцијама	
	
Сарадња	са	другим	високошколским	институцијама,	професионалним	удружењима,	установама	
културе	 у	 земљи	 и	 иностранству	 огледа	 се	 кроз	 учешће	 и	 реализацији	 појединих	 пројеката	
међусобне	сарадње,	кроз	чланство	у	професионалним	удружењима,	кроз	радно	ангажовање	у	
комисијама	других	високошколских	установа.	
	
Посебно	 је	 важан	 пројекат	 успостављања	 међуинституционалне	 сарадње	 са	 Амбасадом	
Републике	 Пољске	 (аташеом	 за	 културу,	 Јоаном	 Будишин)	 у	 виду	 организација	 изложбе	
реализованих	 пројеката	 ЛОЂ.	 РЕВИТАЛИЗАЦИЈА	 И	 РЕКОНСТРУКЦИЈА	 –.	 Од	 22.	 фебруара	 до	 7.	
марта	2016,	у	Аули	Архитектонског	факултета.	
	
Радно	 ангажовање	 кандидата	 у	 настави	 или	 комисијама	 на	 другим	 високошколским	 или	
научноистраживачким	установама	у	земљи	огледа	се	у	учешћу	у	Комисијама	за	избор	сарадника	у	
Институту	 за	 архитектуру	 и	 урбанизам	 Србије	 (кандидат	 Мина	 Вучковић	 MArch.	 кандидат	 др	
Наташа	Чолић.)	
	
Члан	је	у	професионалним	удружењима	и	организацијама	националног	и	међународног	нивоа:	–	
Друштво	 архитеката	 Београда	 (од	 2017.	 године),	 Савез	 архитеката	 Србије	 (од	 2017.	 године),	
ISOCARP	(од	2011-2015.	године)	
	
	
	
	
ЗАКЉУЧНО	МИШЉЕЊЕ	И	ПРЕДЛОГ	КОМИСИЈЕ	
	
	
Др	 Владимир	 Михајлов	 је	 током	 дугогодишњег	 професионалног	 рада	 на	 Архитектонском	
факултету	 Универзитета	 у	 Београду	 остварио	 запажене	 резултате	 на	 свим	 пољима	 свог	 рада	 –	
научно	 истраживачком	 и	 педагошком,	 као	 и	 кроз	 све	 облике	 доприноса	 –	 стручно	
професионалног,	академског	и	кроз	сарадњу	са	другим	високошколским	и	установама	културе	у	
земљи	и	иностранству.	
	
Поред	 генералног	 интересовања	 за	 професију	 за	 коју	 се	 определио,	 др	 Владимир	 Михајлов	
посебно	 је	 заинтересован	 за	 повезивање	 теоретске	 и	 практичне	 димензије	 едукације,	
урбанистичког	 планирања	 и	 пројектовања.	 Непосредан	 рад	 са	 студентима	 представља	 за	 њега	
прилику	за	стицање	нових	искустава,	каи	и	за	продубљивање	сопственог	знања.	Посебну	пажњу	
посвећује	умрежавању	на	међународном	нивоу	кроз	различите	конференције.	Добијене	повратне	



информације	преноси	и	проширује	у	контексту	наставе,	научног	истраживања	и	институционалне	
сарадње	 кроз	 различите	 научне	 и	 стручне	 пројектe,	 увек	 применом	 свеобухватног	 и	
мултидисциплинарног	 приступа.	 Укупна	 проблематика	 бављења	 градом	 која	 се	 обрађује	 на	
Департману	за	урбанизам	укључена	је	у	све	аспекте	његовог	рада,	те	сматрамо	да	је,	захваљујући	
баш	 оваквом	 избору	 истраживачких	 тема	 и	 начина	 на	 који	 их	 кандидат	 имплементује	 у	 свој	
свакодневни	рад,	др	Владимир	Михајлов	 спреман	да	 се	 суочи	 са	даљим	обавезама	које	овакав	
посао	захтева.	Због	свега	наведеног	сматрамо	да	је	кандидат	др	Владимир	Михајлов	спреман	за	
место	наставника,	у	звању	ванредног	професора	на	Департману	за	урбанизам,	на	Универзитету	у	
Београду	–	Архитектонски	факултет.	
	
Његов	научни,	педагошки,	друштвени	и	професионални	ангажман	током	каријере,	а	посебно	од	
избора	 у	 наставничко	 звање	 доцента,	 указује	 да	 се	 ради	 о	 вредном	 истраживачу,	 педагогу	 и	
стручњаку	са	значајним	и	разноврсним	интересовањима	уз	запажене	резултате.	
	
На	основу	детаљног	увида	у	поднету	документацију	и	анализе	резултата	научно	истраживачког	
и	педагошког	кандидата	др	Владимира	Михајлова	 -	 са	 становишта	релевантности	за	област	за	
коју	 се	 врши	 избор	 по	 расписаном	 конкурсу	 -	 за	 ужу	 научну	 област	 „Урбанизам“,	 сагласно	
иницијално	 поменутим	 правним	 актима,	 Комисија	 констатује	 да	 именовани	 задовољава	 све	
критеријуме	који	су	захтевани	за	избор	у	звање	ванредног	професора	Универзитета	у	Београду:	
	

• има	испуњен	ОПШТИ	услов,	
	

• има	испуњених	СВИХ	ПЕТ	ОБАВЕЗНИХ	услова	и	
	

• има	испуњена	СВА	ТРИ	ИЗБОРНА	услова.	
	
Сходно	изнетим	квалитативним	оценама	научно-истраживачког,	наставног	и	педагошког,	као	и	
ваннаставног	 ангажмана	 и	 доприноса	 кандидата	 др	 Владимир	 Михајлов,	 сагласно	 општим	
условима	предвиђеним	Законом	о	раду	(„Сл.	гласник	РС”	бр.	24/05,	61/05,	54/09,	32/13	и	75/14	и	
13/17	–	одлука	УС),	посебним	условима	предвиђеним	Чланом	65	„Закона	о	високом	образовању“	
(„Сл.	 гласник	 РС”	 бр.76/05,	 100/07	 –	 аутентично	 тумачење,	 97/08,	 44/2010,	 93/12,	 89/13,	 99/14,	
45/15	–	аутентично	тумачење,	68/15	и	87/16),	сагласно	Статуту	Универзитета	у	Београду	(„Гласник	
УБ“	186/15	–	пречишћен	 текст	и	189/16),	Статуту	Архитектонског	факултета	 („Сл.	Билтен	АФ”	бр	
116/17	–	пречишћен	текст),	“Правилнику	о	минималним	условима	за	стицање	звања	наставника	
на	Универзитету	у	Београду”	(“Гласник	УБ“	192/2016,	195/16	и	197/17),	“Правилнику	о	изменама	
и	допунама	Правилника	о	минималним	условима	за	стицање	звања	наставника	на	Универзитету	
у	 Београду”	 (од	 21.06.2017.)	 и	 “Правилнику	 о	 минималним	 условима	 за	 стицање	 звања	
наставника	 на	 Архитектонском	 факултету	 у	 Београду”	 („Сл.	 билтен	 АФ“,	 бр.	 115/17),	 Комисија	
закључује	 да	 др	 Владимир	Михајлов,	 дипл.инж.арх.	 испуњава	 све	 услове	 за	 избор	 у	 звање	
ванредног	 професора	 Универзитета	 у	 Београду	 на	 Департману	 за	 урбанизам	 Архитектонског	
факултета	 -	 за	 ужу	 научну	 област	 “Урбанизам“.	Истовремено,	 она	 представља	 вредног	 члана	
наставничког	 колектива	 Архитектонског	 факултета	 који	 тежи	 иновирању	 струке,	 као	 и	
повезивању	теорије,	едукације	и	праксе	-	како	у	настави,	тако	и	у	свом	професионалном	раду.	
	



ПРЕДЛОГ	КОМИСИЈЕ	
	
	
На	 основу	 детаљног	 увида	 у	 поднету	 документацију	 и	 анализом	 научно	 истраживачког,	
педагошког	 и	 стручног	 рада	 кандидата,	 као	 и	 на	 основу	 непосредног	 и	 вишегодишњег	
познавања	 његовог	 научног,	 педагошког	 и	 друштвеног	 рада,	 Комисија	 закључује	 да	 је	 др	
Владимир	Михајлов,	 дипл.инж.арх.	 својим	досадашњим	радом	 стекао	 углед	 успешног	 научног	
радника	и	наставника,	те	да	би	као	такав	био	вредан	члан	наставничког	колегијума	Универзитета	
у	Београду	-	Архитектонског	факултета.	
	
На	 основу	 наведених	 података	 може	 се	 закључити	 да	 др	 Владимир	 Михајлов	 испуњава	 све	
суштинске	 и	 формалне	 услове	 за	 избор	 у	 звање	 ванредног	 професора	 за	 ужу	 научну	 област:	
„Урбанизам”,	на	Департману	за	урбанизам	Архитектонског	факултета	Универзитета	у	Београду,	
прописане	 општим	 и	 посебним	 условима	 предвиђеним	 Законом	 о	 раду,	 Законом	 о	 високом	
образовању,	 Статутом	 Универзитета	 у	 Београду,	 Правилником	 о	 минималним	 условима	 за	
стицање	звања	наставника	на	Универзитету	у	Београду	и	Статутом	Факултета.	
	
Комисија	 са	 задовољством	 предлаже	 Изборном	 већу	 Архитектонског	 факултета	 Универзитета	 у	
Београду	 да	 прихвати	 овај	 Извештај	 и	 упути	 предлог	 Већу	 научних	 области	 грађевинско-
урбанистичких	 наука	 Универзитета	 у	 Београду	 да	 др	 Владимира	 Михајлова	 изабере	 у	 звање	
ванредног	 професора	 за	 ужу	 научну	 област:	 „Урбанизам“	 на	 Департману	 за	 урбанизам	
Архитектонског	факултета	Универзитета	у	Београду.	
	
	
	
У	Београду,	
	
5.	децембра	2018.	године	
	

Чланови	комисије:	
	
	
	

______________________________________________	
Проф.	др	Владан	Ђокић,	редовни	професор	

Универзитет	у	Београду	-	Архитектонски	факултет	
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Проф.	др	Нада	Лазаревић	Бајец,	редовни	професор	у	

пензији	Универзитет	у	Београду	-	Архитектонски	факултет	
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Проф.	др	Велимир	Шећеров,	редовни	професор	
Универзитет	у	Београду	-	Географски	факултет	


