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ИЗБОРНОМ ВЕЋУ 
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ  ‐ АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ 

 
 
Декан Aрхитектонског факултета, проф. др Владан Ђокић, на основу иницијативе Департмана 
за урбанизам, дана 01. марта 2019.  године упутио предлог Изборном већу Факултета,  за: 
 

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

 Именовање Комисије за припрему реферата, у саставу: 
o др  Владан  Ђокић,  редовни  професор  Универзитета  у  Београду  ‐  Архитектонски 

факултет, председник Комисије 
o др  Aлександра  Ступар,  ванредни  професор  Универзитета  у  Београду  ‐ 

Архитектонски факултет, члан Комисије 
o др  Ранка  Гајић,  доцент  Универзитета  у  Београду  ‐  Саобраћајни  факултет,  члан 

Комисије 
 

Изборно  веће  Архитектонског  факултета  је,  на  седници  одржаној  11.  марта  2019.  године 
године, донело Одлуку бр. 01‐500/2‐2.3 о расписивању Конкурса за избор наставника у звање 
доцента, за ужу научну област: Урбанизам, на Департману за урбанизам, на одређено време, 
за  временски  период  од  пет  година,  са  пуним  радним  временом  и  именовању  Комисије  за 
припрему Реферата за избор наставника у звање доцента за ужу научну област: Урбанизам, на 
Департману за урбaнизам, у саставу: 

o др  Владан  Ђокић,  редовни  професор  Универзитета  у  Београду  –  Архитектонског 
факултета, председник Комисије 

o др  Aлександра  Ступар,  ванредни  професор  Универзитета  у  Београду  ‐ 
Архитектонског факултета, члан Комисије 

o др  Ранка  Гајић,  доцент  Универзитета  у  Београду  ‐  Саобраћајног  факултета,  члан 
Комисије 

 
Конкурс  је  објављен  у  огласним  новинама  „Политика“  број  11902617‐1Б,  (датум  издавања 
13.03.2019.) 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, 113/17 и 95/18‐аутентично тумачење), 
и посебних услова предвиђених чланом 74. Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 
88/17,    27/18  –  др.  закон  и  73/18),  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,  199/17  и  203/18),  Правилником  о  начину  и 
поступку  стицања звања и заснивања радног односа наставника на   Универзитету у Београду 
(“Гласник  УБ”  200/17),  Статутом  Универзитета  у  Београду  ‐  Архитектонског  факултета  (“Сл. 
билтен АФ”, бр. 119/18), Правилником о минималним условима за стицање звања наставника 
на Архитектонском факултету у Београду (”Сл. билтен АФ”, бр. 115/17). 
 
Увидом  у  материјал  примљен  од  Опште  службе  Факултета,  Комисија  је  утврдила  да  је  на 
Конкурс  приспела  једна  пријава  кандидаткиње  др Милице Милојевић,  дипл.инж.арх.  (бр. 
пријаве 02‐525/1 од 13.03.2019. године). 
 
Након  увида  у материјал  поднет  у  пријави,  Комисија  је  констатовала  да  је  кандидаткиња др 
Милица  Милојевић,  дипл.инж.арх.  поднела  потребну  документацију,  дефинисану  условима 
расписаног конкурса, и на основу ње подноси следећи 

 



 2 

Р Е Ф Е Р А Т   
о пријављеном кандидату 

 

А. ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ 
 
А.1 ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ  
 
Милица  (Предраг)  Милојевић,  дипл.  инж.  арх.  рођена  је  25.01.1976.  године  у  Београду.  На 
Архитектонском  факултету  Универзитета  у  Београду  дипломирала  је  2001.  године,  завршила 
Студије  културе и рода на Алтернативној  академској  образовној мрежи, Магистарске  студије 
Урбанистичко  планирање,  дизајн  и менаџмент  на  Универзитету  у  Београду  ‐  Архитектонском 
факултету где је докторирала 2013. године.  
 
На  Архитектонском  факултету  Универзитета  у  Београду  је  запослена  од  2003.  године.  У  том 
периоду  учествује  у  реализацији  наставе  на  предметима  Департмана  за  урбанизам  и 
ваннаставним активностима Факултета.  
 

А.2 СТРУЧНА БИОГРАФИЈА, ДИПЛОМЕ И ЗВАЊА 
 
А.2.1. Дипломе 

 
2013. Диплома Доктора техничких наука у области архитектуре и урбанизма Универзитета у 
Београду – Архитектонски факултет. Докторска теза: ПЛАН СУСЕДСТВА – НОРМЕ ПРОСТОРНЕ И 
ДРУШТВЕНЕ ДИСТАНЦИРАНОСТИ.  Ментор проф др Владан Ђокић. 
 
 
1995.  Диплома  Инжењера  архитектуре  Универзитета  у  Београду  –  Архитектонски  факултет. 
Дипломски рад: ПАНОРАМА ГРАДА –ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА У ПОП ЛУКИНОЈ 
УЛИЦИ У БЕОГРАДУ. Ментор проф. др Милан Ракочевић.  

 
А.2.2. Усавршавање наставничких компетенција 
 
У  периоду  од  2006.  до  2018.  године  др  Милица  Милојевић  учествује  на  семинарима, 
специјализованим курсевима и другим облицима усавршавања наставничких компетенција, и 
то:    
 

 Студијски  боравак  у  оквиру  ТЕМПУС  пројекта  "Реформа  наставног  плана  на  Архитектонском 
факултету  Универзитета  у  Београду",  Архитектонски  факултет,  Београд  и  Берлахе  институт, 
Ротердам , 9‐26. јун 2006, Ротердам, Холандија.  

 Студијски  боравак    у  оквиру  ТЕМПУС  пројекта  "Реформа  наставног  плана  на  Архитектонском 
факултету  Универзитета  у  Београду",  Архитектонски  факултет,  Београд  и  Берлахе  институт 
Институте, Роттердам , 28‐31. март 2006, Љубљана, Словенија 

 
А.2.3. Усавршавање професионалних компетенција 
 
Активности и обуке у функцији усавршавања професионалних компетенција кандидаткиње су:    
 

 Сертификовани  фасилитатор:    PARTICIPATORY  PRACTICES  IN  PLANNING  AND  DECISION  MAKING 
PROCESS. UN‐HABITAT  SIRP Програм  становања  и  трајна  интеграција  избеглица.  Спроведено  од 
стране Фондације партнера за локални развој (Local Development Foundation ‐ FPDL). Програм је 
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финансиран од стране Италијанске Владе. 29. октобар – 4.новембар 2005., Гроцка, Србија и Црна 
Гора. 

 Сертификовани  тренер:  CONFLICT  MANAGEMENT  BASIC  SKILLS:  COMMUNICATION  AND 
NEGOTIATION. UN‐HABITAT SIRP Програм становања и трајна интеграција избеглица. Спроведено 
од стране Фондације партнера за локални развоj ( Local Development Foundation ‐ FPDL). Програм 
је финансиран од стране Италијанске Владе. 25. септембар – 1.октобар 2005.,  Гроцка, Србија и 
Црна Гора. 

 
А.2.4. Радна биографија 
 
Кандидаткиња  је  запослена  на  Архитектонском  факултету  Универзитета  у  Београду  у 
континуитету  од  2003.  до  данас.  У  звању  асистента‐приправника  и  асистента,  а  од  2014. 
године  у  звању  доцента,  учествује  у  извођењу  наставе  на  предметима  Департмана  за 
урбанизам и ваннаставним активностима Факултета. 
 
Од  професионалних  ангажмана  ван  факултета  издваја  се  сарадња  са  Одбором  за  израду 
Речника  ликовних  уметности  и  архитектуре  Српске  академије  наука  и  уметности.  [ 
одреднице 2. тома Речника појмова ликовних уметности и архитектуре: Идеалан град, Јавни 
градски простор, Јапански врт, Јединица суседства, Кондоминијум, Кућа] 2018. године и  
2016.  године  јавни  научни  ангажман  у  сарадњи  са  Центром  за  промоцију  науке  на 
публикацији  Докторати  у  прози.  Илустроване  приче.  [у  оквиру  које  је  приказана  тема 
доктората  План  суседсва  –  Норме  просторне  и  друштвене  дистанцираности  једна  од 
једанаест изабраних тема докторских дисертација одбрањених у Србији у периоду од 2012‐
2016]. 
 
А.2.4. Учешће у настави  
 
Милица  Милојевић  је  у  наставничком  звању  ангажована  на  пословима  организације  и 
спровођења  наставе  на  Универзитету  у  Београду  ‐  Архитектонски  факултет  на  следећим 
студијским програмима и предметима:   
 

ОАСА ‐ Основне академске студије Архитектура 
•  Студио 01Б – Урбанистичко пројектовање стамбених целина. 3 ЕСПБ. II година 
•  Студио 02А– Одрживе урбане заједнице. 8 ЕСПБ. II година 
•  Студио 04 –  Синтеза. 14 ЕСПБ. III година 
•  Морфологија града. 3 ЕСПБ. I година 
•  Изборни предмет 1 – Концепти суседства. 2 ЕСПБ. III година 
         
МАСА ‐ Мастер академске студије Архитектура 
•  Историја и теорија 1: Јавни простори града. 2 ЕСПБ. I година 
•  Изборни предмет: Концепти суседства. 2 ЕСПБ. I година 
 
ИАСА ‐ Интегрисане студије Архитектура 
•  Морфологија града. 3 ЕСПБ. 1. Година 
•  Студио 01Б – Урбанистичко пројектовање стамбених целина. 3 ЕСПБ. II година 
•  Студио 06У – Пројекат. 15 ЕСПБ. IV година 
•  Студио 06У – Семинар. 4 ЕСПБ. IV година 
•  Студио 06У – Радионица. 1 ЕСПБ. IV година 
•  Изборни предмет 1: Концепти суседства. 2 ЕСПБ. III година  

 
 
Као члан у комисијама за израду завршних радова на Мастер академске студије Архитектура Милица 
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Милојевић је у континуитету учествовала у студију ментора: проф. арх. Александру Вуја (од 2014. до 
данас); проф. арх. Владимир Лојаница, (од 2015. до данас); проф. др Владимир Миленковић (од 2016. 
до данас); проф. арх. Милан Ђурић (2014). У својству консултанта учествује од 2014. године до данас и 
у реализацији завршног рада студија ментора проф. др Владана Ђокића. 

 
Одржала је више предавања по позиву на предметима:  

 Одрживе урбане заједнице, II година, ОАСА предметни наставник проф.др Ксенија Лаловић  

 Еколошки урбани дизајн, Семинар, I година, МАСА , предметни наставник проф. др Јелена 
Живковић 

 Савремени контекст аритектуре, урбанизма и грађења, I година, Докторске студије, предметни 
наставник проф. др Владан Ђокић  

 АП4 (пројектовање вишепородичног становања), Архитектонско‐грађевинско‐геодетски факултет, 
Бања Лука, предметни наставник доц. др Дијана Ступар 

 АП5 (пројектовање образовних установа) Архитектонско‐грађевинско‐геодетски факултет, Бања 
Лука, предметни наставник доц. др Дијана Ступар 

 Настанак и развој полиса на Одељењу за археологију Филозофског факултета у Београду, 
предметни наставник, проф. др Сташа Бабић 

 
 
 
Др Милица Милојевић, уредила  је више тематских зборника у функцији промоције резултата 
студио‐оријентисаног  наставног  процеса  на  Архитектонском  факултету  на  следећим 
предметима: 

 За предмет Студио У06 на Интегрисаним студијама Архитектура (4. Година) Milica Milojević, 
Vladan  Đokić  (ур.),  Stari  grad  Topola  –  Novi  centar  u  starom  jezgru  grada,  Univerzitet  u 
Beogradu, Arhitektonski fakultet, isbn: 978‐86‐7924‐204‐4, 2018. 

 За завршне радове на Мастер академским студијама у меторству проф. др Владана Ђокића: 
Djokic  Vladan,    Мilica  Milojević,  Dimitrije  Mladenović,  Poznań  ‐  Revitalizacija  priobalja  Varte. 
Revitalization of  the Warta Riverfront, Poznań, Univerzitet u Beogradu – Аrhitektonski  fakultet, 
pp.  01  ‐  83,  isbn:  978‐86‐7924‐169‐6,  Београд,  2016.;  Djokic  Vladan,    Мilica  Milojević, 
Töölönlahti ‐ Gradska biblioteka u Helsinkiju. Töölönlahti ‐ Helsinki Central Library, Univerzitet u 
Beogradu – Аrhitektonski fakultet, pp. 01 ‐ 73,  isbn: 978‐86‐7924‐108‐5, Beograd, 2013.; Djokic 
Vladan,  Мilica Milojević, Kruunuvuorenranta ‐ Crown, Mountain, Shore, University of Belgrade, 
Faculty of Architecture, isbn: 978‐86‐7924‐044‐6, Belgrade, 2010. 

 Зборник  истраживања  и  студијских  пројеката  три  генерације  студија М4.1.  Djokic  Vladan,  
Мilica Milojević, The Traces of Glaciers ‐ Cetinje, Plav, Šavnik, University of Belgrade, Faculty of 
Architecture, isbn 978‐86‐7924‐109‐2, Belgrade 2013 

 Djokic  Vladan,    Мilica  Milojević,  Mediterranean  Cities  and  Squares,  University  of  Belgrade, 
Faculty of Architecture, isbn: 978‐86‐7924‐051‐4, Belgrade 2011. 

 У оквиру обележавања 170 година образовања архитеката у Србији 170 личности за 170 

година образовања архитеката / тим за графички дизајн публикације (2017.) 

 
Поред  публикација,  организовала  је  више  изложби  са  сврхом  упознавања  шире  јавности  са 
наставним програмом Факултета и Департмана за урбанизам између којих се издвајају: 
Кула  Карађорђев  музеј  у  Тополи  –  Семестрални  радови  студената  IV  године  ИАСА  (поставка 
изложбе: Милојевић М. и Пешић М.) (2018.) 
У  оквиру  World  Cities  Day  изложба  Департмана  за  урбанизам,  галерија  Архитектонског 
факултета (у сарадњи са УН‐ХАБИТАТ) (2018.); Департман за архитектуру и урбанизам, Технички 
факултет у Новом Саду (2019.) 
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Кула  Небојша  у    Београду,  Градови  и  тргови  Медитерана,  (изложба  семестралних 
пројеката  и  истраживања  три  генерације  студената  М.4.1.  студио  проф.  др  Владан 
Ђокић, асс. Милица Милојевић) (поставка изложбе: проф. Бранко Павић и асс. Милица 
Милојевић) (2010) 
 
Коаутор  је  практикума  Промоција  резултата  наставног  програма  путем  web  и  аналогне 
изложбе  Рајковић,  И.,  Милојевић,  М.,  Ракоњац,  И.  (ур.)  (Београд:  Универзитет  у  Београду, 
Архитектонски факултет, 2018 (ISBN 978‐86‐7924‐210‐5). 
 
 
 
А.3 ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ ДОЦЕНТА 
Обавезни услови: 
 
А.3.1.  Позитивна  оцена  педагошког  рада  у  студентским  анкетама  током  целокупног 
претходног изборног периода 
 
Резултати  студентских  анкета  током  претходног  изборног  периода  на  свим  предметима  на 
којима  кандидаткиња  учествује,  показали  су  позитивну  оцену  педагошког  рада.  Просечна 
оцена педагошког рада према анкетама на којима је оцену дало више од 30% студената који су 
похађали  наставу  током  целокупног  изборног  периода  од  2014.  до  2018.  године  је  4.58,  са 
оценама од 3.92 до 5.00, зависно од године и предмета (видети Табелу бр. 1). 
 
 

Концепти суседства ОАСА Наставник 4.74 29 29 100.0 4.6 18 20 90.0 4.8 12 13 92.3

Oдрживе урбане заједнице OAСA Наставник 4.66 25 26 96.2 3.2 10 15 66.7

Студио 01б ИAСA Наставник 4.79 24 28 85.7 4.8 20 22 90.9 4.32 18 20 90.0

Студио пројекат 4 ‐ Ситеза OAСA Наставник 3 11 27.3 4.9 8 9 88.9

Студио M01 пројекат МАСА Наставник 1 16 6.3

Студио М01 семинар МАСА Наставник 3 16 18.8

Студио М01 радионица МАСА Наставник 2 16 12.5

Студио пројекат 3 ОАСА Наставник 9 292 3.1

Концепти суседства ИAСA Наставник 4.7 7 7 100.0 3.96 6 6 100.0

Концепти суседства ИAСA Сарадник 4.98 7 7 100.0

Концепти суседства MAСA Наставник 4.2 31 31 100.0 4.91 26 30 86.7

Концепти суседства МИУ Наставник 4.8 5 6 83.3 4.79 2 3 66.7

Студио 01б ОАСА Наставник 4.8 4.5 20 23 87.0

Студио 01б ОАСА Сарадник 4.79 19 23 82.6

Студио 01б ИAСA Сарадник 4.5 15 20 75.0

Oдрживе урбане заједнице ОАСА Сарадник 3.8 11 15 73.3

Студио пројекта 4 ‐ Ситеза ОАСА Сарадник 4.9 7 9 77.8

Студио 06У пројекат ИAСA Наставник 4.89 15 17 88.2

Студио 06У радионица ИAСA Наставник 4.87 15 17 88.2

06У семинар ИAСA Наставник 4.26 12 17 70.6

4.7 4.5 4.6308 4.58

Просечна оцена

2015/16 2016/17 2017/18

 

 

Табела број 1: Оцена педагошког рада добијена у студентским анкетама током целокупног 
претходног изборног периода др Милица Милојевић. 

Према  Правилнику  о  студентском  вредновању  педагошког  рада  наставника  и  сарадника 
Универзитета у Београду, анкета је валидна уколико је у анкетирању учествовало најмање 30% 
од  укупног  броја  студената  који  су  уписали  тај  предмет;  поља  обележена  сиво  се  не  могу 
сматрати релевантним, јер у оцењивању није учествовало више од 30% студената.  

Студентске анкете дате су у прилогу овог реферата. 
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А.3.2. Искуство у педагошком раду са студентима 
 
Искуство у педагошком раду са студентима износи 16 (шеснаест) година од заснивања радног 
односа на Универзитету у Београду ‐ Архитектонском факултету. 
 
А.3.3. Резултати у развоју научнонаставног подмлатка 
 
Ангажовање кандидаткиње у развоју наставно‐научног подмлатка се одвијало на више начина: 
 

 Активна  и  непосредан  сарадња  са  сарадницима  на  Департману  у  процесу  припреме  и 
реализације наставе и ваннаставних активности као што су изложбе и публикације; 

 Укључивање студената мастер студија као демонстратора и сарадника у настави;  

 Као члан комисије  за избор асистента на Департману  за  урбанизам и  комисија    за  избор   
истраживача‐приправника и истраживача сарадника; 

 Укључивањем у истраживања јавних простора суседства и заједничким радом на њиховом 
публиковању и излагању; 

 Ангажовањем у активностима Центра за истраживачку делатност Факултета.  
 

А.3.4. Менторство и учешће у комисијама за одбрану завршних мастер радова и докторских теза 

Кандидаткиња  др Милица Милојевић  је  учествовала  је  као  члан  менторске  комисије  за  одбрану 
завршних радова на Мастер академским студијама у студију проф. арх. Александру Вуја (од 2014 до 
2019), проф. арх. Владимира Лојанице (од 2016 до 2019), проф. др Владимира Миленковића (од 2016 
до 2019) и проф. арх. Милана Ђурића (2014.године).  

Као председник или члан комисије за оцену докторске тезе, учествовала је у две комисике: 

Дисертација:  Модел  за  управљање  ризицима  у  пројектима  реконструкције  тргова  у  Србији 
(докторанд:  Дарко  Петровић;  Комисија:  проф.  др  Владан  Ђокић  (ментор),  проф.  Др  Ненад 
Иванишевић, проф. др. Дејан Петровић, доц. Др Милица Милојевић  (председник комисије)  /2017. 
године     

Дисертација:  Развој  модела  комасације  у  функцији  урбанистичког  уређења  насеља  (докторанд: 
Младен Шошкић; Комисија: доц. Др Рајица Михајловић, проф. др Драган Михајловић, доц. Др Стеван 
Марошан, проф. др Владан Ђокић, доц. др Милица Милојевић) / 2016. године 

 
 

А.3.5. Библиографија научних и стручних радова 

НАУЧНЕ МОНОГРАФИЈЕ МЕЂУНАРОДНОГ ЗНАЧАЈА  

Поглавље у монографији међународног значаја М14 

у периоду од последњег избора у звање 
‐ 
до избора у звање доцентa 
Milica Milojević, After the Project: Collective Living Patterns in Post‐socialist Belgrade, After the Project. 
Updating Mass Housing Estates/Actualització de polígons residencials II EcoRehab, Iniciativa Digital 
Politècnica (UPC), Barcelona, pp. 54 ‐ 65, issn: 978‐84‐7653‐919‐4, 2012. 
 
Milojević, M. (2006). Pos(R)edovanje prestonosti In: Milic, V, & Djokic, V. (eds). Belgrade the Capital (pp. 244‐
261). Belgrade: University of Belgrade, Faculty of Architecture, Berlage Institute, Rotterdam, Fakultat fur 
Architektur der RQTH, Aachen 
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НАУЧНИ ЧАСОПИСИ МЕЂУНАРОДНОГ ЗНАЧАЈА 

Рад у научном часопису међународног значаја ‐ М 22  
 
у периоду од последњег избора у звање 
Ilija Tanackov, Darko Dragic, Siniša Sremac, Vuk Bogdanovic, Bojan Matić, Milica Milojević, New Analytic 
Solutions of Queueing System for Shared–Short Lanes at Unsignalized Intersections, Symmetry MDPI, vol. 11, 
no. 55, 2019. 
 
Рад у научном часопису међународног значаја ‐ М 23 
 
до избора у звање доцентa 
Мina Petrović, М. Milojević, Reafirmacija susedstva kroz prostorne prakse regulisanja poželjne prostorne i 
društvene distanciranosti, Sociologija i prostor / Sociology and Space, Institut za društvena istraživanja u 
Zagrebu, vol. 52, no. 2, pp. 167 ‐ 185, issn: ISSN 1846‐5226 (Tisak) ISSN 1849‐0387 (Online), udc: 
316.334.54:711.58(497.11Beograd), doi: 10.5673/sip.52.2.3, 2014. 

 
 
Рад у националном научном часопису међународног значаја  – М24 

 
у периоду од последњег избора у звање 
Мilica Milojević, Darko Petrović, The Criteria of Sustainable Reconstruction and Acceptance of the Historic 
Town Squares in Serbia, Serbian Architectural Journal, University of Belgrade – Faculty of Architecture, vol. 8, 
no. 1, pp. 91 ‐ 120, udc: 711.61‐168(497.11) 711.61:502.131.1, doi: ‐1334996‐, 2016. 
 
Рад у научном часопису међународног значаја ‐ М 26 
 
у периоду од последњег избора у звање 
Aleksandra Djordjevic, M. Milojevic, Burgages and partayas, Urban Morphology, 2018  
 
 
ЗБОРНИЦИ МЕЂУНАРОДНИХ НАУЧНИХ СКУПОВА 

Саопштење са међународног научног скупа штампано у целини М33 

у периоду од последњег избора у звање 
Živković Jelena, Milica Milojević, Ana Nikezić, Ksenija Lalović, Conceptualising Multifunctionality of Public 
Open Spaces for Sustainable Urban Development, Proceedings of ICUP 2018, 2nd International Conference 
on Urban Planning, Faculty of Civil Engineering and Architecture of the University of Niš and Urban Planning 
Cluster, pp. 281 ‐ 290, isbn: 978‐86‐88601‐36‐8, Niš, Serbia, 14. ‐ 17. Nov, 2018 
 

Мilojević, Milica, Vladan Đokić, Architecture and Publishing, 12th International Scientific and Professional 
Conference on Contemporary Theory and Practice in Construction, University of Banja Luka, Faculty for 
Architecture, Civil Engineering and Geodesy of University of Banja Luka, pp. 397 ‐ 404, isbn: 978‐99976‐663‐
3‐8, Banja Luka, 7. ‐ 8. Dec, 2016 
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Саопштење са међународног скупа штампано у изводу М34 

до избора у звање доцентa 

Milica Milojević, "What are applicable knowledge and expected skills in conditions of general distrust 

in  the  idea  of  communion?",  Unequal  Places:  Planning  and  Territorial  Cohesion,  The  UK‐Ireland 

Planning  Research  Conference,  p.82,  School  of  Architecture,  Planning  and  Landscape,  Newcastle 

University, 2009. http://www.rtpi.org.uk/download/6112/Unequal‐Places‐Abstract‐Book.pdf 

 

Milica Milojević, "Re‐Conceptualisation of the Idea of Neighborhood in Post‐socialist Cities", The UK‐

Ireland Planning Research Conference, Unequal Places ‐ Planning and Territorial Cohesion, Session 2: 

Urban and Rural Regeneration, pp. 177‐183, School of Architecture, Planning and Landscape, 

Newcastle University, 2009, http://www.rtpi.org.uk/download/6112/Unequal‐Places‐Abstract‐

Book.pdf 

 

Ауторизована дискусија са међународног скупа М35 

у периоду од последњег избора у звање 
Milica Milojevic, Interview with Djordje Stojanović, Interviews: ISSUES? Concerning the Project of 

Peter Eisenman, University of Belgrade – Faculty of Architecture, pp. 082 ‐ 090, issn: 978‐86‐7924‐

142‐9, Srbija, 2015. 

до избора у звање доцентa 

Milica Milojevic, Interview with Zoran Lazović, Interviews: Architecture of Deconstruction / The 

Specter of Jacques Derrida, Univerzitet u Beogradu ‐ Arhitektonski fakultet, pp. 108 ‐ 119, issn: 978‐

86‐7924‐106‐1, udc: 72.01:1(082) 72.071(047.53), 2013. 

 

Поглавље у монографији националног значаја М45 

у периоду од последњег избора у звање 
Ђокић Владан, Милица Милојевић, Нестамбени садржаји еко‐дистрикта: препоруке за унапређење 
јавних простора и садржаја у приобалним насељима, у Утицај климатских промена на планирање и 
пројектовање: смернице и препоруке (ур. Владан Ђокић и Зоран Лазовић) Универзитет у Београду – 
Архитектонски факултет, стр. 115 ‐ 135, isbn: 978‐86‐7924‐138‐2, 2014. 
 
до избора у звање доцентa 

Владан Ђокић, Милица Милојевић, Могућности трансформација непосредног окружења стамбеног 
склопа у складу са принципима стратегије о близини извора, у  Утицај климатских промена на 
планирање и пројектовање, Универзитет у Београду, Aрхитектонски факултет, pp. 186 ‐ 207, udc: 
711.4:551.583(082) 72:551.583 (082), isbn: 978‐86‐7924‐065‐1, 2011. 
 
 
Уређивање тематског зборника националног значаја М49 
 
у периоду од последњег избора у звање доцента 
Milica Milojević, Vladan Đokić, Stari grad Topola – Novi centar u starom jezgru grada, Univerzitet u Beogradu, 
Arhitektonski fakultet, isbn: 978‐86‐7924‐204‐4, 2018.  
 
Djokic Vladan,  Мilica Milojević, Dimitrije Mladenović, Poznań ‐ Revitalizacija priobalja Varte. Revitalization of 
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the Warta Riverfront, Poznań, Univerzitet u Beogradu – Аrhitektonski fakultet, pp. 01 ‐ 83, isbn: 978‐86‐7924‐
169‐6, Београд, 2016.  
 
до избора у звање доцентa 

Djokic Vladan,  Мilica Milojević, Töölönlahti ‐ Gradska biblioteka u Helsinkiju. Töölönlahti ‐ Helsinki Central 
Library, Univerzitet u Beogradu – Аrhitektonski fakultet, pp. 01 ‐ 73, isbn: 978‐86‐7924‐108‐5, Beograd, 2013.  
 
Djokic Vladan,  Мilica Milojević, The Traces of Glaciers ‐ Cetinje, Plav, Šavnik, University of Belgrade, Faculty of 
Architecture, isbn 978‐86‐7924‐109‐2, Belgrade 2013 
 
Djokic Vladan,  Мilica Milojević, Mediterranean Cities and Squares, University of Belgrade, Faculty of 
Architecture, isbn: 978‐86‐7924‐051‐4, Belgrade 2011. 
 
Djokic Vladan,  Мilica Milojević, Kruunuvuorenranta ‐ Crown, Mountain, Shore, University of Belgrade, Faculty 
of Architecture, isbn: 978‐86‐7924‐044‐6, Belgrade, 2010. 
 

ЧАСОПИСИ НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА 

Рад у водећем часопису националног значаја М51 

до избора у звање доцентa 

Milica Milojević, "Re‐Conceptualisation of the Idea of Neighborhood in Post‐socialist Belgrade", Serbian 
Architectural Journal, No. 1, University of Belgrade, Faculty of Architecture, 2009. pp. 45‐64. 
 
Рад у стручном часопису 

до избора у звање доцентa 

Milojević, Milica. "Gladni i CITY", Forum (Beograd), br 52. 2007, str. 74‐76. 
 
ДОКТОРАТ М70 
План суседства – Норме просторне и друштвене дистанцираности 
Универзитета у Београду ‐ Архитектонски факултет. Чланови комисије: проф др Владан Ђокић 
(ментор), проф др Нада Лазаревић Бајец (председник комисије), проф др Мина Петровић, др Петар 
Бојанић 
 
 
СТРУЧНО ПРОФЕСИОНАЛНИ ДОПРИНОС 

Председник или члан организационог одбора или учесник на научним скуповима 

националног или међународног нивоа 

у периоду од последњег избора у звање доцента 
International Conference "Three Decades of Post‐Socialist Transition" (Session: "How Long Does The ‘Post’ 
Last? Spatial Dynamics in Post‐Socialist Transition")"), Darmstadt. [конференција у завршној фази 
припреме] (предлагачи теме сесије и модератори: Милица Милојевић и Младен Пешић) (2019) 

12th International Scientific and Professional Conference on Contemporary Theory and Practice in 
Construction, Banja Luka (модератор сесије) (2016) 

EAHN2015BELGRADE: Entangled Histories, Multiple Geographies, Belgrade, (модератор сесије: 
Communities’ Roots) (2015) 
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Председник или члан у комисијама за израду завршних радова на академским 

специјалистичким, мастер и докторским студијама 

у периоду од последњег избора у звање доцента 
Председник или члан комисије за израду завршних радова на докторским студијама 

Модел за управљање ризицима у пројектима реконструкције тргова у Србији (докторанд: 

Дарко Петровић; Комисија: проф. др Владан Ђокић (ментор), проф. Др Ненад Иванишевић, 

проф. др. Дејан Петровић, доц. Др Милица Милојевић (председник комисије) (2017)    

Развој модела комасације у функцији урбанистичког уређења насеља (докторанд: Младен 

Шошкић; Комисија: доц. Др Рајица Михајловић, проф. др Драган Михајловић, доц. Др Стеван 

Марошан, проф. др Владан Ђокић, доц. др Милица Милојевић) (2016) 

Члан у комисијама за израду завршних радова на мастер академским студијама Архитектура 

Мастер академске студије Архитектура на Архитектонском факултету Универзитета у Београду. 
Менторска комисија: проф. арх. Александру Вуја (ментор), проф. др Миодраг Несторовић, доц. 
др Милица Милојевић (2014‐2019) 
 
Мастер академске студије Архитектура на Архитектонском факултету Универзитета у Београду. 
Менторска комисија: проф. арх. Владимир Лојаница (ментор), проф. др Душан Игњатовић, доц. 
др Милица Милојевић (2015‐2019) 
 
Мастер академске студије Архитектура на Архитектонском факултету Универзитета у Београду. 
Менторска комисија: проф. др Владимир Миленковић (ментор), доц. др Наташа Ћуковић, доц. 
др Милица Милојевић (2016‐2019) 
 

Мастер академске студије Архитектура на Архитектонском факултету Универзитета у Београду. 

Менторска комисија: проф. арх. Милан Ђурић (ментор), проф. др Јелена Ивановић Шекуларац, 

доц. др Милица Милојевић (2014) 

Мастер академске студије Архитектура на Архитектонском факултету Универзитета у Београду. 

Менторска комисија: проф. др Владан Ђокић (ментор), проф. арх. Зоран Лазовић, доц. др 

Будимир Судимац, доц. др Милица Милојевић (консултант) (2014‐2019) 

 

Аутор или коаутор пројеката, елабората или студија 

у периоду од последњег избора у звање доцента 
Идејно архитектонско‐урбанистичко решење јавног простора око визиторског центра у Тополи 

(ауторски тим: Владан Ђокић, Милица Милојевић, Младен Пешић) (2018) 

до избора у звање доцентa 

Идејно архитектонско‐урбанистичко решење бањског комплекса Слатина (ауторски тим: 

Владан Ђокић, Зоран Лазовић, Милица Милојевић, Вања Панић) (2012) 
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Руководилац или сарадник у изради и реализацији научних пројеката 

Међународни пројекти 

у периоду од последњег избора у звање доцента 
2019  COST Action: CA18137 ‐ European Middle Class Mass Housing. Marija Milinković (MC‐

Member), Milica Milojević (MC Substitutes) 

2013‐2017  European Cooperation In Science And Technology ‐ COST, Тransport and Urban Development, 
Action TU1201 “Urban Allotment Gardens in European Cities ‐ Future, Challenges and 
Lessons Learned". Vladan Đokić (MC‐Member), Branko Pavić (MC Substitutes) (члан тима) 

до избора у звање доцентa 

2005‐2006  Setlement and Integration of Refugees Programme (SIRP). UN Habitat ‐ United Nations 
Human Settlements Programme, Office in Belgrade. (учесник у реализацији активности) 

2005‐ 2006  Development of Higher Architectural Education in  Serbia  ‐ Curriculum Reforms at the 
Faculty of Architecture. University of Belgrade, Berlage Institute of Rotterdam i Fakultät fűr 
Architektur at RWTH Aachen (TEMPUS  JEP ‐ 17038 – 2002). (члан тима наставника и 
сарадника) 

Национални пројекти 

2011‐данас  Министарство  просвете  и  науке  Републике  Србије,  програм  Интегралних  и 

интердисциплинарних  истраживања,  пројекат  „Утицај  климатских  промена  на 

планирање  урбаног  и  руралног  развоја  у  циљу  очувања  животне  средине”  у 

оквиру  пројекта  „Истраживање  климатских  промена  и  њиховог  утицаја  на 

животну средину: праћење утицаја, адаптација и ублажавање“. (истраживач) 

Иноватор прихваћеног патента, техничког унапређења, експертиза, рецензија радова или 

пројеката 

Усвојени планови 

у периоду од последњег избора у звање доцента 
  План детаљне регулације Индустријске целине АД „21. мај“ Градска општина Раковица са 

Извештајем о стратешкој процени утицаја на животну средуну, Службени лист Града Београда 
2016/2 (члан експертског тима) (2016) 

до избора у звање доцентa 

  План генералне регулације Власина Рид. Руководилац израде плана Владан Ђокић. 
Инвеститор: Општина Сурдулица. (координатор) (2008) 

  План генералне регулације Власина Округлица. Руководилац израде плана Владан Ђокић. 
Инвеститор: Општина Сурдулица. (координатор) (2008) 

  План генералне регулације Власина Стојковићева. Руководилац израде плана Владан Ђокић. 
Инвеститор: Општина Сурдулица. (координатор) (2008) 

  План општег уређења Власинског језера са окружењем. Руководилац израде плана Владан 
Ђокић. Инвеститор: Општина Сурдулица. (координатор)  (2008) 
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Рецензија радова 

у периоду од последњег избора у звање доцента 
  Могућности увођења урбоморфолошких истраживања у савремену архитектоско‐

урбанистичку праксу у Србији / Ана Никовић. ‐ Београд : Институт за архитектуру и урбанизам 

Србије, 2018 ISBN 978‐86‐80329‐92‐5 COBISS.SR‐ID 271555084 

 
Поседовање лиценце 

у периоду од последњег избора у звање доцента 
  Лиценца одговорног урбанисте (положен стручни испит 2017) 

 

до избора у звање доцентa 

  Лиценца одговорног пројектанта (положен стручни испит 2005) 

Увођење новог наставног предмета 

у периоду од последњег избора у звање доцента  
2015‐ danas   Концепти суседства 

Изборни предмет на III години Основних академских студија Архитектура, на I години 
мастер студија Архитектонског факултета МАСА, МАС ИУ и на IV години ИАСА (од 
стицања наставног звања самостално вођење предмета) 
 

Уређивање наставног средства / практикум 
2018  Рајковић, И., Милојевић, М., Ракоњац, И., Промоција резултата наставног програма 

путем web и аналогне изложбе (Београд: Универзитет у Београду, Архитектонски 

факултет, 2018 (ISBN 978‐86‐7924‐210‐5) 

 
 
ДОПРИНОС АКАДЕМСКОЈ И ШИРОЈ ЗАЈЕДНИЦИ 

Председник или члан органа управљања, стручног органа, помоћних стручних органа или 

комисија на факултету или универзитету у земљи или иностранству 

у периоду од последњег избора у звање доцента 
2018  Члан Програмског одбора Центра за истраживачку делатност Универзитета у Београду, 

Архитектонског факултета, представник Департмана за урбанизам 

2018  Комисија за процену пријемног испита на Основним академским студијама Архитектура и 

Интегрисанима академским студијама Архитектура 

2018  Комисија за пријемни испит за Мастер академским студијама Архитектура 

2018  Комисија за избор у звање истраживача приправника 

2017  Комисија за припрему акредитационих докумената за акредитацију студијског програма 

(5+0), Duble Degree) са Sapienza University of Rome 

2016  Комисија за избор у звање асистента (на Департману за урбанизам) 

2016     Комисија за оцену докторске тезе на Грађевинском факултету у Београду 

2015  Комисија за избор у звање истраживач‐сарадник 



 13

2014 ‐  Одговорно лице за праћење и извршење уговорних обавеза у вези са уговором за набавку 

услуга – штампа монографије, публикација и часописа у издању Факултета [ одлуке се односе 

на она издања за које је именована уредник или графички уредник ] 

до избора у звање доцентa 

2013  Serbian Architectural Journal ‐ праћење и извршење уговорних обавеза у вези са 

уговором за набавку‐штампање часописа SAJ  

2013  Комисија за пријемни испит Архитектонског факултета ‐ координатор подкомисије за 

припрему пријемног испита 

2005‐2012  Комисија за пријемни испит Архитектонског факултета ‐ члан комисије за тест  

2004‐2007  Секретар Катедре за урбанизам и просторно планирање 

 

Руковођење активностима од значаја за развој и углед факултета, односно Универзитета 

Учешће на изложбама / промоција резултата наставног процеса 

у периоду од последњег избора у звање доцента 
2019  41. Салон архитектуре / публикација Стари град Топола – Нови центар у старом језгру 

града (уредници Милојевић М. И Ђокић В.) 

2018  Кула Карађорђев музеј у Тополи – Семестрални радови студената IV године ИАСА 

(поставка изложбе: Милојевић М. и Пешић М.) 

 

до избора у звање доцентa 

2012  "Ekološki placemaking ‐ Plav", Плав, Црна Гора (изложба студентских радова М.4.1 студио 

проф. др Владан Ђокић, асс. Милица Милојевић)   

2010  Градови и тргови Медитерана, Кула Небојша, Београд (изложба семестралних 

пројеката и истраживања три генерације студената М.4.1. студио проф. др Владан 

Ђокић, асс. Милица Милојевић) (поставка изложбе: проф. Бранко Павић и асс. Милица 

Милојевић) 

Учешће на изложбама / промоција истраживања 

у периоду од последњег избора у звање доцента 
2017  39. Салон архитектуре / истраживање Архитектонска провокација у суседству плато 

Милешевска (Ауторски тим: Милојевић М., Пешић М., Миловановић А., Башић А., 

Митковић А., Милетић А., Илић Т., Крнић С., Михаиловић Ј., Станковић М., Ранковић Ј.)  

до избора у звање доцентa 

2012  34. Салон архитектуре, категорија: експеримент и истраживање Видиковачки венац ‐ 

Саморазградиве трајно удобне структуре (ауторски тим: Милојевић, М., Раковић, А., 

Пешић, М., Пејановић, М., Миловановић, Ђ., Јанковић, Н., Голић, М., Савић, А.) 
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Учешће на изложбама са ауторским пројектима 

до избора у звање доцентa 

2012  "Retrospective Works of Professors and Associates Faculty of Architecture and Civil 

Engineering", Czech Technical University Prague Faculty of Civil Engeneering (učesnik sa 

autorskim timom: Slatina Spa Resort Complex, autorski tim: Đokić, V., Lazović, Z., Milojević, 

M., Panić, V.) 

2012  "Retrospective Works of Professors and Associates Faculty of Architecture and Civil 

Engineering", Carinthia University of Applied Sciences, Spital, Austria 

2009  31. Салон архитектуре / Пројекат бањског комплекса Слатина 

2009   31. Салон архитектуре / Пројекат трга у Опатији (конкурс EUROPAN 9) 

Менторска подршка студентима за учешће на међународним конкурсима 

у периоду од последњег избора у звање доцента 
2018  Marsception 2018 Architecture Design Competition (коментор са Маријом Милинковић и 

Милорадом Младеновићем) 

до избора у звање доцентa 

2012  Helsinki Central Library Architectural Competition (консултант) 

Учешће студената на међународним радионицама 

у периоду од последњег избора у звање доцента 
Архитектура у доба миграција, ASK2016 [Сплит, мај 2016.] 

Walscape New Belgrade, TU Munich [Београд, април 2015.] / координатор 

 

до избора у звање доцентa 

"RIBA Polyport International Workshop", Београд (8‐12 фебруар 2013.) / координатор 

"Interdisciplinarno istraživanje i urbani artefakt", Никшић, Црна Гора (7‐11 октобар 2013.) 

"Ecocity Šavnik ‐ Aktiviranje potencijala mjesta i ekourbani izazovi", Шавник, Црна Гора (1‐5 

октобар, 2012.) 

"International Workshop on  Mass Housing Estates",  Барселона (13‐23 јун 2012.) 

After the Project, II International Workshop on Mass Housing Estates [Barselona, jun 2011.] 

"Ekološki placemaking ‐ Plav", Плав, Црна Гора (03‐07 октобар 2011.)  

"Razvoj brownfield lokacija na Cetinju", Цетиње, Црна Гора (1‐7 октобар 2010.) 

"Kulturni predio Boke Kotorske", Муо, Црна Гора (28. septembar ‐ 2. октобар 2009.) 

"Zaštita i razvoj – jedan koncept?", Скадарско језеро, Црна Гора (2‐6 октобар 2007.) 

Студентска архитектонска радионица: Институт Др Симо Милошевић, Игало, Црна Гора (22‐29 

октобар 2006.)  
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Руковођење или учешће у ваннаставним активностима студената 

у периоду од последњег избора у звање доцента 
2019  Радионица “Among Scales” Програмирање предеоне екологије – нове модерности 

Београда (06‐07.04.2019) [у оквиру међународног научног скупа: “Metro‐milieu: рурална 

економија као релациони јаз између различитих размера стамбеног простора”] (23‐

26.05.2019) 

2018  Пратећи програма 46. Међународног филмског фестивала у Београду. Промоција књиге 

ауторке Александре Перић Тарковски – инспирација у архитектонксом пројектовању 

(приређен мастер рад одбрањен 2016. године на Архитектонском факултету пред 

комисијом: проф. арх. Александру Вуја (ментор), проф. др Миодраг Несторовић и доц. 

др Милица Милојевић) 

2018   Селекција за студентски конкурс Marsception 2018 Architecture Design Competition / 

селекција представника Универзитета у Београду – Архитектонског факултета  

2016  Селекција за студентски конкурс ASK2016 ‐ Архитектура у доба миграција [у оквиру 

архитектонско студентског конкгреса ASK2016] (Сплит 12‐16. Маја 2016] 

 

САРАДЊА СА ДРУГИМ ВИСОКОШКОЛСКИМ, НАУЧНО‐ИСТРАЖИВАЧКИМ УСТАНОВАМА, 

ОДНОСНО УСТАНОВАМА КУЛТУРЕ ИЛИ УМЕТНОСТИ У ЗЕМЉИ ИЛИ ИНОСТРАНСТВУ 

Учешће у реализацији пројеката, студија или других научних остварења са другим 

високошколским или научноистраживачким установама у земљи или иностранству 

у периоду од последњег избора у звање доцента 
2018  Сарадник Одбора за израду Речника ликовних уметности и архитектуре Српске 

академије наука и уметности. [ одреднице 2. тома Речника појмова ликовних уметности 

и архитектуре: Идеалан град, Јавни градски простор, Јапански врт, Јединица 

суседства, Кондоминијум, Кућа] 

2016  Сарадња са Центром за промоцију науке на публикацији Докторати у прози. 

Илустроване приче. [тема доктората План суседсва – Норме просторне и друштвене 

дистанцираности једна је од 11 приказаних тема докторских дисертација одбрањених 

у Србији у периоду од 2012‐2016] (јавни научни ангажман) 

до избора у звање доцентa 

2007  Народна библиотека Србије и Институт за филозофију и друштвену теорију. Циклус 

предавања Политике тајне. (наслов предавање: Кућа за суверена – Процедуре 

прилаза) 

Гостовања и предавања по позиву на универзитетима у земљи или иностранству 

у периоду од последњег избора у звање доцента 
2018  AП4 (пројектовање вишепородичносг становања), Архитектонско‐грађевинско‐геодетски 

факултет, Бања Лука, предметни наставник доц. др Дијана Ступар 

2018  AП5 (пројектовање образовних установа) Архитектонско‐грађевинско‐геодетски факултет, 
Бања Лука, предметни наставник доц. др Дијана Ступар 
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до избора у звање доцентa 

2005/11  Настанак и развој полиса. Основне академске студије археологије, Одељење за 

археологију, Универзитет у Београду, Филозофски факултет. Предметни наставник 

проф. др Сташа Бабић 

 

 
Б. ОЦЕНА ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ ДОЦЕНТ 
 
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,  113/17  и  95/18‐аутентично  тумачење),  и  посебних 
услова предвиђених чланом 74. Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017,  
27/2018  –  др.  закон  и  73/2018),  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,  199/17  и  203/18),  Правилником  о  начину  и 
поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника на  Универзитету у Београду 
(“Гласник УБ” 200/17), 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  стицање  наставничког  звања  доцент,  дати  у 
табели  В  за  групацију  техничко‐технолошких  наука,  које  је  Комисија  имала  у  виду  при 
вредновању  рада  кандидата,  као  и  критеријуме  прописане  Статутом Факултета  (“Сл.  билтен 
АФ”,  бр.  119/18)  и  Правилником  о  минималним  условима  за  стицање  звања  наставника  на 
Архитектонском факултету у Београду (”Сл. билтен АФ”, бр.115/17), и донела закључак да: 
 
др Милица Милојевић испуњава све формалне и суштинске критеријуме прописане овим 
актима: 
 
ОПШТИ УСЛОВ 
 
Др Милица Милојевић је стекла научни назив доктора наука из научне области Архитектура и 
урбанизам  на   Универзитету у Београду  ‐ Архитектонски факултет и стога испуњава обавезан 
услов за избор наставника у звање доцента, за ужу научну област: Урбанизам, на Департману 
за урбанизам, Универзитет у Београду ‐ Архитектонски факултет. 

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

 
Обзиром  да  је  др Милица Милојевић  једина  кандидаткиња  која  се  пријавила  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 
Милицу Милојевић НЕ ТРЕБА ОРГАНИЗОВАТИ приступно предавање. 
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УСЛОВ  2.  Позитивна  оцена  педагошког  рада  у  студентским  анкетама  током  целокупног 
претходног изборног периода  
 
 
Др  Милица  Милојевић  има  позитивну  оцену  педагошког  рада  добијену  у  студентским 
анкетама током целокупног претходног изборног периода. Просечна оцена педагошког рада 
током целокупног изборног периода од 2014. до 2018. године је 4.58 (за детаљан увид у оцене 
по предметима и школским годинама видети Табелу 1). 
 
 
УСЛОВ 3. Објављен један рад из категорије М21, М22 или М23 из научне области за коју се 
бира 
 
Др  Милица  Милојевић  има  након  избора  у  звање  доцент  објављен  ЈЕДАН  (1)  рад  из 
категорије М22 из научне области за коју се бира.  

 
УСЛОВ 4. Саопштена два рада на научном или стручном скупу (категорије М31‐М34 и М61‐
М64) 
 
Др Милица  Милојевић  је  у  научној  области  за  коју  се  бира  саопштила  ЧЕТИРИ  (4)  рада  из 
категорије М33:  
 
- ДВА (2) рада у категорији М33 након избора у звање доцент  
- ДВА (2) рада  у категорији М34 до избора у звање доцент 

 
ИЗБОРНИ УСЛОВИ (минимално 2 од 3 услова)   

 
УСЛОВ 1. Стручно‐професионални допринос 
 
Стручно професионални допринос кандидаткиња је показала кроз: 
- Учешће  на  два  (2)  стручна  и  научна  скупа;  модерирање  сесија  на  три  (3)  међународна 

научна скупа (у  периоду од последњег избора у звање доцента); 
- Учешће у две (2) комисијеа за израду завршних радова на докторским студијама; 
- Учешће  у  (16)  менторских  комисија  на  Мастер  академским  студијама  Архитектура  у 

својству члана комисије и шест (6) у својству консултанта; 
- Израду већег броја усвојених планова; 
- Учешћа  у  изради  и  реализацији  дава  (2)  међународна  пројекта  након  избора  у  звање 

доцента  (укупно  6)  и  један  (1)  научно‐истраживачка  пројекта  националног  значаја  након 
избора у звање доцента; 

- Критичку оцену рада (рецензију монографије); 
- Стицање  лиценце  одговорног  урбанисте  ((у    периоду  од  последњег  избора  у  звање 

доцента) и одговорног пројектанта (до избора у звање доцента);   
- Увођење новог наставног предмета (изборни предмет на ОАСА, МАСА, ИАСА, МИУ); 
- Уређивање практикума. 

 
 

УСЛОВ 2. Допринос академској и широј заједници 
 
Допринос академској заједници огледа се у: 

 Председник или члан органа управљања, стручног органа, помоћних стручних органа или 
комисија на факултету или универзитету у земљи или иностранству 
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- Члан  више  комисија  на  Факултету:  шест  (6)  у    периоду  од  последњег  избора  у 
звање доцента; три (3) до избора у звање доцента; 

- Члан комисије за оцену докторске тезе на Универзитету у Београду, Грађевинском 
факултет: једна (1) у периоду од последњег избора у звање асистента; 

- Представник  Департмана  за  урбанизам  у  програмском  одбору  Центра  за 
истраживачку  делатност  Факултета  (у  периоду  од  последњег  избора  у  звање 
доцента); 

- Секретар Катедре за урбанизам (у периоду до избора у звање доцента). 
 

Руковођење  активностима  од  значаја  за  развој  и  углед  факултета,  односно  Универзитета 
Руковођење и учешће у ваннаставним активностима студената кроз подршку њиховом учешћу 
на  националним  и  међународним  студенстким  конкурсима,  представљању  радова  на 
изложбама и  салонима; организацији међународних и националнох  студентских радионица; 
организацији јавних презентација и одбрана студенстких радова:  
- Учешће  на  изложбама  /  промоција  резултата  наставног  процеса:  два  (2)  у  периоду  од 

последњег избора у звање доцента; два (2) до избора у звање доцента; 
- Учешће  на  изложбама  /  промоција  истраживања:  једно  (1)  у  периоду  од  последњег 

избора у звање доцента; једно (1) до избора у звање доцента; 
- Учешће на изложбама са ауторским пројектима: четири (4) до избора у звање доцента;  
- Менторска  подршка  студентима  за  учешће  на  међународним  конкурсима:  један  (1)  у 

периоду од последњег избора у звање доцента; један (1) до избора у звање доцента; 
- Учешће  студената  на  међународним  радионицама:  две  (2)  у  периоду  од  последњег 

избора у звање доцента; десет (10) до избора у звање доцента.  
 
 
Руковођење или учешће у ваннаставним активностима студената 
- Учешће у промоцији књиге приређене на основу мастер тезе (1) 

- Учешће у селекцији представника Факултета на студентским конкурсима (1) и скуповима 

(2) 

 
УСЛОВ 3. Сарадња са другим високошколским, научноистраживачким установама, односно 
установама културе или уметности у земљи и иностранству 
 
У сарадњи са другим високошколским и научно истраживачким установама, као и установама 
културе издвајају се следећа ангажовања:  
 
Учешће  у  реализацији  пројеката,  студија  или  других  научних  остварења  са  другим 
високошколским или научноистраживачким установама у земљи или иностранству: 
 
Сарадник Одбора за израду Речника ликовних уметности и архитектуре Српске академије 

наука и уметности. [ одреднице 2. тома Речника појмова ликовних уметности и архитектуре: 

Идеалан град, Јавни градски простор, Јапански врт, Јединица суседства, Кондоминијум, Кућа] 

(2018) 

Сарадња са Центром за промоцију науке на публикацији Докторати у прози. Илустроване 

приче. [тема доктората План суседсва – Норме просторне и друштвене дистанцираности 

једна је од 11 приказаних тема докторских дисертација одбрањених у Србији у периоду од 

2012‐2016] (јавни научни ангажман) (2016) 

Народна библиотека Србије и Институт за филозофију и друштвену теорију. Циклус предавања 

Политике тајне. (наслов предавање: Кућа за суверена – Процедуре прилаза) (2007) 
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Гостовања и предавања по позиву на универзитетима у земљи или иностранству. 

 
AП4 (пројектовање вишепородичносг становања), Архитектонско‐грађевинско‐геодетски факултет, 
Бања Лука, предметни наставник доц. др Дијана Ступар (2018) 

AП5 (пројектовање образовних установа) Архитектонско‐грађевинско‐геодетски факултет, Бања Лука, 
предметни наставник доц. др Дијана Ступар (2018) 

 
 
Б.1. ОЦЕНА РЕЗУЛТАТА НАУЧНОГ, ОДНОСНО, СТРУЧНОГ И ПЕДАГОШКОГ РАДА 
 
Б.1.1. Стицање формалних квалификација 
 
Др  Милица  Милојевић    у  настави  на  Архитектонском  факултету  у  Београду  ради  од  2003. 
године до данас, а од избора у звање доцента самостално води предмет Концепти суседства 
(на  ОАСА,  МАСА,  ИАСА  и  МАСИУ)  и  реализује  наставу  на  Основним  академским  студијама 
ОАСА: Студио 01б, Студио 04 Синтеза, Студио Одрживе  урбане  заједнице, Студио пројекат  3. 
Учествује  у  реализацији  предмета:  Морфологија  града  (ОАСА  и  ИАСА),  Изборни  предмет 
Историја  и  теорија:  Јавни  простори  града  (МАСА  и  ИАСА),  Студио  06У 
Пројекат/Семинар/Радионица  (ИАСА).  Од  заснивања  радног  односа  на  Архитектонском 
факултету  др  Милица  Милојевић  учествује  у  научно  истраживачком  раду  кроз  научно‐
истраживачке  пројекте,  учешћа  на  међународним  научним  конференцијама  и  публиковање 
научних радова у међународним и националним публикацијама различитог карактера и ранга. 
У  досадашњем  раду  настоји  да  упоредо  развија  начно  ‐  истраживачки,  стручни  и  педагошки 
рад  уз  додатно  ангажовање  на  промоцији  и  публиковању  резултата  наставног  процеса 
Департмана за урбанизам и Архитектонског факултета.  
 
Фокус  професионалног  деловања  је  у  области  успостављања  нивоа  суседства  у  плански 
формираним  насељима,  едукације  архитеката  у  области  урбанизма  и  у  домену  друштвено 
одговорног и професионалног деловања архитеката у  грађанским иницијативама за уређење 
јавних простора у градским насељима.  
 
Тема докторске дисертације План суседства – Норме просторне и друштвене дистанцираности 
препозната  је  као  релевантна  од  стране  Центра  за  промоцију  науке  приказом  теме  у 
публикацији Докторати  у  прози,  уредника  Николе  Здравковића  и Ивана  Умељића.  Значај  и 
начини  истраживања  суседства  као  културног  феномена  и  социопросторне  јединице 
планирања  града  приближен  је  студентима    архитектуре  на  различитим  нивоима  студија  и 
студентима  програма  Мастер  интегрални  урбанизам  кроз  реализацију  наставе  Изборног 
предмета Концепти суседства.  О реконцептуализацији суседства, односу заједнице и суседства 
кандидаткиња је предавала по позиву професора на предметима: Одрживе урбане заједнице, 
Студио М01 Еколошки урбани дизајн  (Универзитет у Беоограду, Архитектонски факултет) и на 
предметима АП4 (пројектовање вишепородичног становања) и AП5 (пројектовање образовних 
установа),  Архитектонско‐грађевинско‐геодетски  факултет,  Бања  Лука.  Реализацијом  две 
ваннаставне активности са студентима архитектуре Архитектонска провокација у суседству и 
Архитектонска  акција  у  јавним  просторима  суседства  Милица  Милојевић  је  показала 
залагање за активно и професионално ангажовање за развијање односа грађана према јавном 
простору и урбаном наслеђу.  
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Б.1.2. Научно‐истраживачки пројекти и научни радови 
 
Кандидаткиња др Милица Милојевић је до избора у звање доцента и  након избора у звање 
доцента учествовала у једном националном научно‐истраживачком пројекту.  
 
У  периоду  од  2011.  године  до  данас  учествује  као  истраживач  на  пројекту  Министарства 
просвете,  науке  и  технолошког  развоја  Републике  Србије,  програм  Интегралних  и 
интердисциплинарних  истраживања,  пројекат  „Утицај  климатских  промена  на  планирање 
урбаног  и  руралног  развоја  у  циљу  очувања  животне  средине”  у  оквиру  пројекта 
„Истраживање климатских промена и њиховог утицаја на животну средину: праћење утицаја, 
адаптација и ублажавање“ чији је руководилац др Ратко Кадовић, а руководилац подпројекта 
проф. др Владан Ђокић. 
Као  резултате  пројеката  др Милица Милојевић  је  публиковала  више радова  у  националним 
монографијама  у  коаутоству  са  др  Владаном  Ђокићем.  У  овим  радовима  кандидаткиња 
истражује  могућности  ублажавања  и  праћења  климатских  промена  у  непосредној  близини 
стамбеног склопа и на нивоу дистрикта. 
  
Објављивила  је  научне  радове  као  коаутор  у  различитим  категоријама,  Комисија  сумира  број 
резултата у категоријама у периоду од последњег избора у звање доцента: 
Рад у научном часопису међународног значаја ‐ М 22: 1 рад   
Рад у националном научном часопису међународног значаја  – М24: 1 рад  
Рад у научном часопису међународног значаја ‐ М 26: 1рад  
Саопштење са међународног научног скупа штампано у целини М33: 2рада   

Ауторизована дискусија са међународног скупа М35: 1 рад  
Поглавље у монографији националног значаја М45: 1 рад  
Уређивање тематског зборника националног значаја М49: 2 рада  
и, до избора у звање доцента: 
Поглавље у монографији међународног значаја М14: 2 рада    
Рад у научном часопису међународног значаја ‐ М 22: 1 рад   
Саопштење са међународног скупа штампано у изводу М34: 2 рада  

Ауторизована дискусија са међународног скупа М35: 1 рад   
Поглавље у монографији националног значаја М45: 1 рад   
Уређивање тематског зборника националног значаја М49: 4 рада  
Рад у водећем часопису националног значаја М51: 1 рад   
Рад у стручном часопису: 1 рад 
  
До избора у звање доцента кандидаткиња је учествовала на два (2) међународна пројекта као 
учесник у реализацији активности Setlement and  Integration of Refugees Programme (SIRP). UN 
Habitat  ‐  United  Nations  Human  Settlements  Programme,  Office  in  Belgrade  и  као  члан  тима 
наставника  и  сарадника  Архитектонског  факултета  на  пројекту  Development  of  Higher 
Architectural Education in  Serbia  ‐ Curriculum Reforms at the Faculty of Architecture. (University of 
Belgrade, Berlage  Institute of Rotterdam i Fakultät fűr Architektur at RWTH Aachen (TEMPUS  JEP ‐ 
17038 – 2002)). 
Након  избора  у  звање  доцента  кандидаткиња  је  учествовала  као  члан  тима  у  European 
Cooperation  In Science And Technology  ‐ COST, Тransport and Urban Development, Action TU1201 
“Urban  Allotment  Gardens  in  European  Cities  ‐  Future,  Challenges  and  Lessons  Learned".  (Vladan 
Đokić  (MC‐Member),  Branko  Pavić  (MC  Substitutes)),  а  од  2019.  године  у  пројекту COST Action: 
CA18137 ‐ European Middle Class Mass Housing. (Marija Milinković (MC‐Member), Milica Milojević 
(MC Substitutes)) 
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Б.1.4. Стручно‐професионални допринос 
 
Др Милица Милојевић је у свом досадашњем професионалном раду остварила и резултате у 
следећим активностима које потврђују стручно професионални допринос  њеног рада: 
 
Комисија  констатује  доследност  у  истраживању  теме  заједнице  и  суседства  и  сарадњу  са 
другим истраживачима који  се баве реконструкцијом плански формираних насеља и издваја 
активности  у  модерирању  сесија  на  међународним  конференцијама  Communities’  Roots  на 
конференцији  EAHN2015BELGRADE:  Entangled  Histories,  Multiple  Geographies;  предлог  теме 
сесије  "How  Long  Does  The  ‘Post’  Last?  Spatial  Dynamics  in  Post‐Socialist  Transition"  у  оквиру 

међународне конференције "Three Decades of Post‐Socialist Transition", Darmstadt (усвојену и 
у реализацији са др Младеном Пешићем) 
 
У својству председника и члана комисије за израду завршних радова на докторским студијама 
(2) кандидаткиња је у домену сопствених компетенција допринела раду комисија. 
У континуиараном раду у великом броју менторских комисијама за израду завршних радова на 
Мастер  академским  студијама  Архитектура  др  Милица  Милојевић  је  показала  уважавање 
мишљења  чланова  комисије  и  способност  процењивања  успешности  радова  и  потребан 
професионалан и етички однос према кандидатима. 
 
Поред поседовања лиценци одговорног урбанисте и одговорног пројектанта, искуство у изради 
и  координацији  урбанистичких  планова  заснива  се  на  једном  (1)  усвојеном  плану  детаљне 
регулације, четири (4) плана генералне регулације и једном (1) плану општег уређења у којима 
је  кандидаткиња потврдила  стручност  и  истрајност  у  укупном процесу  од  концепта  плана  до 
усвајања планског документа што потврђује познавање материје и поседовање компетенција 
за област за коју се бира. 
 
Развоју  наставе  на  Департману  за  урбанизам,  кандидаткиња  је  допринела  увођењем  новог 
наставног  предмета  Концепти  суседства  који  самостално  води  као  изборни  предмет  на  III 
години  Основних  академских  студија  Архитектура  и  Интегрисаних  студија  архитектуре,  на  I 
години  Мастер  академске  студије  Архитектура,  Мастер  академске  студије  интегрални 
урбанизам и на IV години ИАСА.  
 
Уређивањем  практикума  (са  Игором  Рајковићем  и  Иваном  Раковњац)  и  публикација 
студентских радова (са Владаном Ђокићем), великог броја зборника и монографија допринела 
је издавачкој делатности Архитектонског факултета и промовисању резултата рада факултета. 
 
 
Б2. Оцена резултата у обезбеђивању научно‐наставног подмлатка 
 
Ангажовање др Милице Милојевић се у процесу стварања наставно‐научног подмлатка до сада 
одвијало у виду: 

- Активне и непосредне сарадње са сарадницима на Департману у процесу припреме и 
реализације наставе и ваннаставних активности као што су изложбе и публикације; 

- Укључивања студената мастер студија као демонстратора и сарадника у настави;  
- Чланства у комисијама за избор асистента ба Департману за урбанизам и у комисијама 

за истраживача‐приправника и истраживача сарадника; 
- Укључивања у истраживања јавних простора суседства и заједничког рада на њиховом 

публиковању и излагању; 
- Ангажовањем у активностима Центра за истраживачку делатност Факултета.  
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Б3. Оцена о резултатима педагошког рада 
 
Педагошки рад др Милице Милојевић издваја се по дугогодишњем настојању да код студената 
архитектуре  препозна  и  развије  истраживачки  сензибилитет  и  интересовање  за  област 
урбанизма.  Менторска  подршка  студентима  у  више  студентских  конкурса,  радионица  и 
уређивање публикација и изложби студентских радова усмерена је ка развоју личног приступа 
и посвећеног односа студента према предмету семестралног рада.  
Резултати  студентских  анкета  током  претходног  изборног  периода  на  свим  предметима  на 
којима  кандидаткиња  учествује,  показали  су  позитивну  оцену  педагошког  рада.  Просечна 
оцена педагошког рада према анкетама на којима је оцену дало више од 30% студената који су 
похађали наставу током целокупног изборног периода од 2015. до 2018. године је 4.58.  
 
Комисија  закључује да  је др Милица Милојевић својим дугогодишњим радом и  ангажманом 
кроз  све  облике  наставе  показала  да  је  као  наставник  посвећена  унапређењу  наставе  на 
Архитектонском  факултету  у  Београду.  Настава  представља  примарно  интересовање  др 
Милице Милојевић, те су све њене остале професионлне активности посвећене и усмерене ка 
унапређењу наставничких компетенција и педагошких вештина. 
 
 
Б4. Оцена о ангажовању у развоју наставе и других делатности високошколске установе 
 
 
Ангажовање у комисијама за пријемни испит као и комисији за унапређење пријемног испита 
потврдило  је  савестан  однос  и  заитересованост  за  унапређење  рада  Факултета.  Учешће  у 
изборним комисијама за истраживачка звања и у програмском одбору Центра за истраживачку 
делатност  и  другим  комисијама Факултета  потврдило  је  посвећеност  кандидата  побољшању 
услова  за  истраживачку  делатност  и  укључивање  студената  у  истраживачке  активности  и 
пројекте. 
 
Комисија сматра да је ангажовање кандидаткиње, како на свим нивоима наставе, тако и кроз 
друге,  ваннаставне  активности  на  којима  учествује,  допринело  развоју  и  афирмацији 
Архитектонског факултета.  
 

 
В. ЗAКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ  
 
В.1. Закључно мишљење 
 
Др Милица Милојевић је у досадашњем професионалном раду остварила значајне резултате у 
педагошком,  научном  и  стручном  професионалном  пољу.  Укупни  резултати  рада 
кандидаткиње, а посебно у периоду од избора у доцента, показују се да  је реч о посвећеном 
наставнику  којој  су  научно‐истраживачки  и  педагошки  рад  професионално  опредељење. 
Досадашњи рад показује посвећеност у области наставе. 
 
Резимирајући  укупан  допринос  научног,  стручног  и  педагошког  рада  др Милице Милојевић, 
Комисија посебно истиче следеће елементе које сматра кључним у њеном досадашњем раду, а 
који дају позитиван одговор на формалне и суштинске критеријуме прописане одговарајућим 
актима:  
 

 др  Милица  Милојевић  се  у  свом  научно‐истраживачком  и  стручном  раду  бавила 
разноврсним темама из уже научне области Урбанизам за коју се бира,  
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 Комисија  посебно  цени  напоре  које  кандидаткиња  улаже  у  иновирање  наставних 
процеса на различитим предметима у складу са специфичностима нивоа студија,  

 Комисија истиче ангажман др Милице Милојевић у организацији изложби Департмана, 
публиковању  и  излагању  резулата  наставног  процеса,  селекцију  представника  на 
конкурсима и међународним студенстким радионица и изложбе које су организоване у 
сарадњи  са  локалним  управама  и  организацијама  од  значаја  за  наставни  процес  и 
представљање наставних резулатат стручној и широј јавности, 

 Наглашен  степен  повезивања  активности  у  домену  теоријског  истраживања  теме 
суседства и практичног деловања у локалној заједници, 

 Комисија  сматра  да  др  Милица  Милојевић  представља  вредног  члана  наставничког 
колектива  Архитектонског  факултета  који  тежи  иновирању  у  едукацији  и  афирмацији 
области урбанизма у образовању архитеката. 

 
На  основу  детаљног  увида  у  поднету  документацију  и  анализе  резултата  научно 
истраживачког  и  педагошког  рада  кандидаткиње  др  Милице  Милојевић  ‐  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  именована  задовољава  све  критеријуме  који  су  захтевани  за  избор  у  звање  доцента 
Универзитета у Београду: 
 

 има испуњен ОПШТИ услов, 

 има испуњена СВА ЧЕТИРИ ОБАВЕЗНА 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  Милице  Милојевић,  сагласно 
општим  условима  предвиђеним  Законом  о  раду  (“Сл.  гласник  РС”,  бр.  24/05,  61/05,  54/09, 
32/13,  75/14,  13/17  –  одлука УС,  113/17 и  95/18‐аутентично  тумачење),  и  посебниим услова 
предвиђеним  чланом  74.  Закона  о  високом  образовању  (“Сл.  гласник  РС”,  бр.  88/2017,  
27/2018  –  др.  закон  и  73/2018),  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,  199/17  и  203/18),  Правилником  о  начину  и 
поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника на  Универзитету у Београду 
(“Гласник  УБ”  200/17),  Статутом  Универзитета  у  Београду  ‐  Архитектонског  факултета  (“Сл. 
билтен АФ”, бр. 119/18), Правилником о минималним условима за стицање звања наставника 
на Архитектонском факултету у Београду (”Сл. билтен АФ”, бр. 115/17), Комисија закључује да 
др  Милица  Милојевић,  дипл.инж.арх.  испуњава  све  услове  за  избор  у  звање  доцента 
Универзитета  у  Београду  на Департману  за  урбанизам Архитектонског факултета  ‐  за  ужу 
научну област Урбанизам.  

 
В.2. Предлог комисије  

 
На  основу  детаљног  увида  у  поднету  документацију  и  анализе  научно‐истраживачког, 
педагошког  и  стручног  рада  кандидата,  као  и  на  основу  вишегодишњег  познавања  њеног 
научног,  стручног,  педагошког  рада,  Комисија  закључује  да  је  др  Милица  Милојевић, 
дипл.инж.арх.  својим  досадашњим  радом  стекла  углед  научног  радника  и  наставника,  као  и 
вредног  члана  наставничког  колегијума  Архитектонског  факултета  у  Београду.  На  основу 
наведених података може се закључити да др Милица Милојевић испуњава све  суштинске и 
формалне услове за избор у звање доцента за ужу научну област Урбанизам, на Департману за 
урбанизам  Архитектонског  факултета  у  Београду,  прописане  општим  и  посебним  условима 
предвиђеним  Законом  о  раду,  Законом  о  високом  образовању,  Статутом  Универзитета  у 
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Београду,  Правилником  о  минималним  условима  за  стицање  звања  наставника  на 
Универзитету у Београду и Статутом Факултета.  
 
На  основу  свега,  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  изабере  др  Милицу 
Милојевић  у  звање  доцента  за  ужу  научну  област  Урбанизам  на  Департману  за  урбанизам 
Архитектонског факултета у Београду.  
 
 
У Београду,  
29. март 2019. године  

 
 
Чланови Комисије:  

 
 

...................................................................  
  Др Владан Ђокић,  

редовни професор Универзитет у Београду ‐ 
Архитектонски факултет  

 
 

....................................................................  
  Др Александра Ступар,  

ванредни професор Универзитет у Београду ‐ 
Архитектонски факултет  
 
 
.................................................................... 
Др Ранка Гајић 
Доцент Универзитет у Београду  – Саобраћајни 
факултет 


