
                 Образац 4 В 

В) ГРУПАЦИЈА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА 

 
С А Ж Е Т А К 

РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА  
ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ ДОЦЕНТА 

 
I - О КОНКУРСУ 

 
Назив факултета: Архитектонски факултет Универзитета у Београду 
Ужа научна, oдносно уметничка област: Урбанизам 
Број кандидата који се бирају: Један 
Број пријављених кандидата: Један 
Име пријављеног кандидата:  др Милица Милојевић, дипл.инж.арх. 
  

   
II - О КАНДИДАТИМА 

 
1) - Основни биографски подаци 
- Име, средње име и презиме: Милица (Предраг) Милојевић 
- Датум и место рођења: 25.01.1976. Београд 
- Установа где је запослен: Универзитет у Београду, Архитектонски факултет  
- Звање/радно место: Доцент на Департману за урбанизам 
- Научна, односно уметничка област: Урбанизам 
 
2) - Стручна биографија, дипломе и звања 
Основне студије: 
- Назив установе: Универзитет у Београду, Архитектонски факултет  
- Место и година завршетка: Београд, 2001. 
Мастер:   
- Назив установе:  
- Место и година завршетка: 
- Ужа научна, односно уметничка област: 
Магистеријум:   
- Назив установе: Универзитет у Београду, Архитектонски факултет 
- Место и година завршетка: Београд, 2005. (одслушала и положила све испите) 
- Наслов магистарског рада:  
- Ужа научна, односно уметничка област: Архитектура и урбанизам 
Докторат:  
- Назив установе: Универзитет у Београду, Архитектонски факултет 
- Место и година одбране: Београд, 2013. 
- Наслов дисертације: План суседства – Норме просторне и друштвене дистанцираности 
- Ужа научна, односно уметничка област: Архитектура и урбанизам 
Досадашњи избори у наставна и научна звања: 
- 2014, избор у звање доцента 
 
 

 



3) Испуњени услови за избор у звање   ДОЦЕНТ 

 
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ: 
 

 
 

  
(заокружити испуњен услов за звање у које се бира) 

oценa / број година радног искуства  
 

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

није потребно организовати, јер је 
само један кандидат пријављен 

2 Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама 
током целокупног  претходног изборног периода  

4, 58 
(2015-2018) 

3 Искуство у педагошком раду са студентима 
 16 година 

 
 

 
 

 
 (заокружити испуњен услов за звање у које се бира) 
 

Број менторства / учешћа у 
комисији и др. 

4 Резултати у развоју научнонаставног подмлатка 
 

- Члан Комисије за припрему 
извештаја за избор асистента на 
Департману за урбанизам (1)  
- Члан Комисије за избор истраживача 
сарадника (1)  
- Члан Комисије за избор истраживача 
приправника (1)  

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

- Члан комисије за оцену петнаест (15) 
Мастер завршних  радова  
- Члан две (2) комисије за оцену 
доктората  
 
 
 
 
 

 
 

 
 

  
(заокружити испуњен услов за звање у које се 
бира) 
 

Број 
радова, 
сапштењ
а, цитата 
и др 

Навести часописе, скупове, књиге и 
друго 

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

1 Категорија М22 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. 

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

2 Од првог избора у звање доцента: 
Категорија М33 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 
Категорија М33 
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 

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

  

9 Саопштена три рада на међународним или 
домаћим научним скуповима (категорије М31-
М34 и М61-М64) од избора у претходно звање из 
научне области за коју се бира. 

  

10 Оригинално стручно остварење или руковођење 
или учешће у пројекту 
 

  

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

  

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

  

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

  

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

  

15 Цитираност од 10 хетеро цитата 
 

  

16 Саопштено пет радова на међународним или 
домаћим скуповима (категорије М31-М34 и 
М61-М64) од којих један мора да буде пленарно 
предавање или предавање по позиву на 
међународном или домаћем научном скупу од 

  



избора у претходно звање из научне области за 
коју се бира  

17 Књига из релевантне области, одобрен џбеник за 
ужу област за коју се бира, поглавље у 
одобреном уџбенику за ужу област за коју се 
бира или превод иностраног уџбеника одобреног 
за ужу област за коју се бира, објављени у 
периоду од избора у наставничко звање 

  

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

  

 

 

ИЗБОРНИ УСЛОВИ: 
 (изабрати 2 од 3 услова) Заокружити ближе одреднице 

(најмање пo једна из 2 изабрана услова) 
 

1. Стручно-професионални 
допринос 

1 .Председник или члан уређивачког одбора научног часописа или 
зборника радова у земљи или иностранству. 
2 .Председник или члан организационог одбора или учесник на стручним 
или научним скуповима националног или међународног нивоа. 

- 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) 

3. Председник или члан у комисијама за израду завршних радова на 
академским специјалистичким, мастер и докторским студијама. 

Председник или члан две 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 15 комисија за израду завршних радова на мастер 
академским студијама Архитектура 

- Менторска комисија: проф. арх. Александру Вуја (ментор), проф. 
др Миодраг Несторовић, доц. др Милица Милојевић (2014-2019) 

- Менторска комисија: проф. арх. Владимир Лојаница (ментор), 
проф. др Душан Игњатовић, доц. др Милица Милојевић (2015-
2019) 



- Менторска комисија: проф. др Владимир Миленковић (ментор), 
доц. др Наташа Ћуковић, доц. др Милица Милојевић (2016-2019) 

- Менторска комисија: проф. арх. Милан Ђурић (ментор), проф. др 
Јелена Ивановић Шекуларац, доц. др Милица Милојевић (2014) 

4. Аутор или коаутор елабората или студија. 
- Идејно архитектонско-урбанистичко решење јавног простора око 

визиторског центра у Тополи (ауторски тим: Владан Ђокић, 
Милица Милојевић, Младен Пешић) (2018) 

5. Руководилац или сарадник у реализацији пројеката. 
- COST Action: CA18137 - European Middle Class Mass Housing. Marija 

Milinković (MC-Member), Milica Milojević (MC Substitutes) 2019 
- 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) (2013-2017) 

- 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) 

6. Иноватор, аутор или коаутор прихваћеног патента, техничког 
унапређења, експертиза, рецензија радова или пројеката. 

- 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) 

- Рецензија монографије: 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 

7. Поседовање лиценце. 
- Лиценца одговорног урбанисте (положен стручни испит 2017) 
- Лиценца одговорног пројектанта (положен стручни испит 2005) 

 
2. Допринос академској и 
широј заједници 

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

- Члан Програмског одбора Центра за истраживачку делатност 
Универзитета у Београду, Архитектонског факултета, представник 
Департмана за урбанизам 

- Комисија за процену пријемног испита на Основним академским 
студијама Архитектура и Интегрисанима академским студијама 
Архитектура 

- Комисија за пријемни испит за Мастер академским студијама 
Архитектура 

- Комисија за избор у звање истраживача приправника 
- Комисија за припрему акредитационих докумената за 

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

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

- Комисија за оцену докторске тезе на Грађевинском факултету у 



Београду 
- Комисија за избор у звање истраживач-сарадник 
- 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 ] 

2. Члан стручног, законодавног или другог органа и комисија у широј 
друштвеној заједници. 
3. Руковођење активностима од значаја за развој и углед факултета, 
односно Универзитета. 
Учешће на изложбама / промоција резултата наставног процеса 

- 41. Салон архитектуре / публикација Стари град Топола – Нови 
центар у старом језгру града (уредници Милојевић М. и Ђокић В.) 

- Кула Карађорђев музеј у Тополи – Семестрални радови студената 
IV године ИАСА (поставка изложбе: Милојевић М. и Пешић М.) 

Учешће на изложбама / промоција истраживања 
- 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.) 

4. Руковођење или учешће у ваннаставним активностима студената. 
- 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) 

- Селекција за студентски конкурс Marsception 2018 Architecture 
Design Competition / селекција представника Универзитета у 
Београду – Архитектонског факултета  

- Селекција за студентски конкурс ASK2016 - Архитектура у доба 
миграција [у оквиру архитектонско студентског конкгреса 
ASK2016] (Сплит 12-16. Маја 2016] 

- 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) [тренутно у фази припремe] 

5.Учешће у наставним активностима који не носе ЕСПБ бодове 
(перманентно образовање, курсеви у организацији професионалних 
удружења и институција или сл.). 
6. Домаће или међународне награде и признања у развоју образовања или 
науке. 

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

1. Учешће у реализацији пројеката, студија или других научних остварења 
са другим високошколским или научноистраживачким установама у земљи 
или иностранству. 

- 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] 

- Сарадња (јавни научни ангажман) 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]  
 

2. Радно ангажовање у настави или комисијама на другим високошколским  
или научноистраживачким установама у земљи или иностранству, 
3. Руковођење или чланство у органима или професионалнм удружењима 
или организацијама националног или међународног нивоа. 
4. Учешће у програмима размене наставника и студената. 
5. Учешће у изради и спровођењу заједничких студијских програма. 
6. Гостовања и предавања по позиву на универзитетима у земљи или 
иностранству. 

- 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) 

*Напомена: На крају табеле кратко описати заокружену одредницу 

 
III - ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ 

 
На основу увида у поднету документацију и анализе резултата научно истраживачког и педагошког рада 
релевантног за ужу научну област „Урбанизам“, Комисија констатује да др Милица Милојевић задовољава 
све критеријуме који су захтевани за избор у звање доцента Универзитета у Београду: 
•  има испуњен ОПШТИ услов, 
•  има испуњених СВА ЧЕТИРИ ОБАВЕЗНА услова и 
•  има испуњена СВА ТРИ ИЗБОРНА услова. 
Комисија предлаже Изборном већу Архитектонског факултета Универзитета у Београду да др Милицу 
Милојевић изабере у звање доцента за ужу научну област „Урбанизам“ на Департману за урбанизам 
Архитектонског факултета Универзитета у Београду. 
 
 
Место и датум: Београд, 29.3.2019. 
                                                                                    

КОМИСИЈA 
 

 
 ...................................................................  
 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 


