
 

 

 

НАСТАВНО И НАУЧНО-УМЕТНИЧКОМ ВЕЋУ  

УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ – АРХИТЕКТОНСКОМ ФАКУЛТЕТУ 

Одлуком Наставно и научно-уметничког већа Факултета, бр. 01-948/2-7.1  од 20.05.2019. године, покренут је 
поступак за избор у истраживачко звање истраживач-приправник Мирјане Бараћ, маст.инж.арх. и образована 
је Комисија за припрему извештаја за избор истраживача-приправника. Чланови Комисије су: 

др Владан Ђокић, председник 

Редовни професор, Универзитет у Београду – Архитектонски факултет 

др Марија Маруна, члан                     

Ванредни професор, Универзитет у Београду – Архитектонски факултет 

др Наташа Јанковић, члан                                    

Научни сарадник, Универзитет у Београду – Архитектонски факултет 

У складу са Законом о научно-истраживачкој делатности („Службени гласник РС“, бр. 110/2005, 50/2006-испр., 
18/2010 и 112/2015, члан 72 и 80), Комисија за припрему извештаја за избор кандидата у звање истраживача-
приправника подноси следећи: 

ИЗВЕШТАЈ 

Увидом у материјал, Комисија је утврдила да је молбу за стицање звања истраживача-приправника поднела 
кандидаткиња Мирјана Бараћ маст.инжарх. 

Кандидаткиња је у прилогу доставила биографске и библиографске податке. 

ОБРАЗОВАЊЕ 

Докторске академске студије: 
2018 –    |  Архитектонски факултет, Београд | Докторске академске студије – Архитектура и урбанизам 
 
Мастер академске студије Архитектура: 
2012-2014   |  Архитектонски факултет, Београд | Мастер академске студије – модул Архитектура 

Мастер рад: Архитектура предела – природно и артифицијелно -  „Интеграција природе и архитектуре као 
пројектантски метод брисања границе у архитектури“ 

просечна оцена током студија: 9.30 

 
 



Основне академске студије: 
2009-2012  |  Факултет техничких наука, Косовска Митровица | Основне академске студије - архитектура 

просечна оцена током студија: 9.03 

 
Основна и средња школа: 
2005-2009   |  Техничка школа „Никола Тесла“, Лепосавић | Гимназија  
(природно - математички смер) 
1997-2005   |  Основна школа „Слободан Пенезић Крцун“, Лепосавић  
 
Стипендије 
школска 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2008/09 ученичка стипендија Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја 

школска 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14  студентска стипендија Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја 
 
Признање и награде 
2014  Октобарска награда у категорији најбољих студената општине Лепосавић 

2013  Октобарска награда у категорији најбољих студената општине Лепосавић 

2012  Студентски конкурс Schindler award 2012 – Vision for a revived cultural quarter in Berne | рад изабран за 
најбољи студентски рад, школске 2011/12 године, на Факултету техничких наука у Косовској Митровици (аутор 
са М. Стаменковић) 

2008  Награда Центра за културу „Сава Дечанац“ у категорији литерарних радова, Лепосавић 

ПРОФЕСИОНАЛНО / ИСТРАЖИВАЧКО ИСКУСТВО 

2015-2019 |  Урбополис д.о.о. – Привредно друштво за просторно планирање | Београд  
2014-2015 | Стручна пракса – Истраживачко - пословни центар Архитектонског факултета у Београду - 
ИПЦ | Београд 
2009  |  волонтерски рад у Центру за развој заједница, Косовска Митровица - координатор пројектних 
активности 
2008-2009 |  волонтерски рад у Организацији младих лидера на подручју Косова и Метохије 
2007-2008 | волонтерски рад у оквиру школског часописа Техничке школе „Никола Тесла“, Лепосавић – 
један од уредника часописа 
2006-2007 | волонтерски рад у Омладинској организацији општине Лепосавић - рад на пројектима 
заштите животне средине и подизања еколошке свести грађана 

НАУЧНИ И СТРУЧНИ РАДОВИ 

М34 - Зборници међународних научних скупова: саопштење штампано у изводу: 
▪ Бараћ, М. (2019). Трансформација односа природе и човека увођењем дигиталне природе у процесе дизајна 
и њихов утицај на здравље људи. У: Л. Јовановић, В. Ермаков (ур.): Утицај природних и технолошких 
катастрофа на животну средину и привреду, књига апстраката, Међународна научна конференција. Београд: 
Научно-стручно друштво за заштиту животне средине Србије „ECOLOGICA“, стр. 47-48. ISBN 978-86-89061-12-
3; COBISS.SR.-ID 275539212 



▪ Ralević, М., Barać, М. (2018). Digital(ised) architecture way to dematerialization of the city. In: A. Krstić-Furundžić, 
M. Vukmirović, E. Vaništa Lazarević, A. Đukić (ed.): Keeping up with technologies to adapt cities for future challenges, 
book of abstracts, 5th International Academic Conference on Places and Technologies, pp. 29. Belgrade: University of 
Belgrade - Faculty of Architecture. ISBN: 978-86-7924-198-6 
▪ Ralević, М., Barać, М. (2018). Way to the future over development (flexibility, dynamics and elasticity) of smart 
architecture (growing, reversible, adjustable). In: A. Krstić-Furundžić, M. Vukmirović, E. Vaništa Lazarević, A. Đukić 
(ed.): Keeping up with technologies to adapt cities for future challenges, book of abstracts, 5th International Academic 
Conference on Places and Technologies, pp. 43. Belgrade: University of Belgrade - Faculty of Architecture. ISBN: 978-
86-7924-198-6 
М63 - Зборници скупова националног значаја: саопштење штампано у целини 
▪ Бараћ, М., Ристић, Д., Ивановић, М. (2018). Осврт на услове и мере заштите животне средине у ПДР-у 
радне зоне Власотинце. У: М. Милинчић, М. Милановић, М. Илић, В. Деђански (ур.): Смедерево еколошки град, 
Зборник радова, III еколошка конференција са међународним учешћем. Смедерево: Локални еколошки покрет 
Смедерево, Универзитет у Београду – Географски факултет, стр.319-329. ISBN 978-86-919317-2-8 
(LEP); COBISS.SR.-ID 271870988; 

Учешће на научним/стручним скуповима и конференцијама: 

▪ Међународна научна конференција „Утицај природних и технолошких катастрофа на животну средину и 
привреду“, април 2019. Организатори: Научно-стручно друштво за заштиту животне средине Србије, Институт 
економских наука Београд, Београдска Банкарска Академија Београд, АЛФА БК Универзитет и др. под 
покровитељством Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Министарства 
пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије.  

▪ Трећа еколошка конференција са међународним учешћем „Смедерево еколошки град“, новембар 2018. 
Организатори: Локални еколошки покрет Смедерево и Универзитет у Београду – Географски факултет у 
сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, Министарством заштите 
животне средине Републике Србије и Градом Смедеревом. 

▪ Други међународни конгрес и изложба ОДРЖИВА АРХИТЕКТУРА – ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ, Београд, 
октобар 2018.  Организатори: Магазин за еко архитектуру и културу ЕКО КУЋА, Удружење ЕКОКУЛТ+ и  
Архитектонски факултет Универзитета у Београду. 

▪ Пета међународна академска конференција Места и технологије 2018 / Places and Technologies 2018, У корак 
са технологијама ка прилагођавању градова будућим изазовима / Keeping up with technologies to adapt cities for 
future challenges, април 2018. Организатори: Архитектонски факултет Универзитета у Београду и 
Професионално удружење „Урбана Лабораторија“. 

Међународне и националне изложбе и салони (M105) 
▪ 25. Међународни салон урбанизма, Сремска Митровица, 8.-12. Новембар 2016. / Категорија 04. Планови 
генералне регулације – 04.09. План генералне регулације „Роге“, општина Пожега. ISBN 978-86-84275-37-2 – 
члан ауторског тима  

▪ 25. Међународни салон урбанизма, Сремска Митровица, 8.-12. Новембар 2016. / Категорија 05. Планови 
детаљне регулације – 05.12. План детаљне регулације индустријске зоне Власотинце (део). ISBN 978-86-84275-
37-2 – члан ауторског тима  

▪ 25. Међународни салон урбанизма, Сремска Митровица, 8.-12. Новембар 2016. / Категорија 05. Планови 
детаљне регулације – 05.13. План детаљне регулације археолошког локалитета „Тврђава Купиник“. ISBN 978-
86-84275-37-2 – члан ауторског тима  



Публикације 
▪ Каталог локација општине Власотинце (2017). Носилац израде: Општина Власотинце и Канцеларија за 
локални економски развој уз финансијску подршку Европске уније, Владе Швајцарске и Владе Србије преко 
програма Европски ПРОГРЕС. Каталог је израђен у оквиру пројекта ''Израда плана детаљне регулације за 
индустријску зону''. Издавач: Општина Власотинце. 

Урбанистичко-архитектонски пројекти и реализације 
Просторни планови (M85): 

▪ Просторни план општине Тител. Наручилац: Општина Тител. Обрађивачи: Урбополис д.о.о. Београд 
(привредно друштво за просторно планирање) и Архиплан д.о.о. Аранђеловац. Одлука о усвајању Плана: 
"Службени лист општине Тител" број 3/2018 од 08.06.2018.г. 

Урбанистички планови (M85):  

а - Планови генералне регулације:  

▪ План генералне регулације за насељена места Бојник и Драговац. Наручилац: Општина Бојник. Обрађивачи: 
Архитектонски факултет Универзитета у Београду и Истраживачко пословни центар (ИПЦ). Одлука о усвајању 
Плана: ''Службени гласник града Лесковца'' број 49/2016 од 1.12.2016.г.  

▪ Измене и допуне Плана генералне регулације ''Уб 2025''. Наричилац: ЈП ''Дирекција за уређење и изградњу'' 
Уб. Обрађивач: Урбополис д.о.о. Београд (привредно друштво за просторно планирање). Одлука о усвајању 
Плана: ''Службени гласник општине Уб'' број 5/2017 од 17.03.2017.г.  

▪ План генералне регулације ''Роге''. Наручилац: Општина Пожега. Обрађивач: Урбополис д.о.о. Београд 
(привредно друштво за просторно планирање). Одлука о усвајању Плана: ''Службени лист општине Пожега'' 
број 6/2017 од 24.08.2017.г. 

▪ Изменe и допунe Плана генералне регулације насеља Шимановци и Извештаја о стратешкој процени 
утицаја на животну средину Плана генералне регулације насеља Шимановци. Наручилац: Општина Пећинци. 
Обрађивач: Урбополис д.о.о. Београд (привредно друштво за просторно планирање). Одлука о усвајању Плана: 
''Службени лист општина Срема'', број 1/2018, од 05.01.2018.г. 

▪ Измене и допуне Плана генералне регулације за седиште јединице локалне самоуправе Нова Варош. 
Наручилац: Општина Нова Варош. Обрађивач: Урбополис д.о.о. Београд (привредно друштво за просторно 
планирање). Одлука о усвајању Плана: ''Службени лист општине Нова Варош'' број 6/2018 од 09.05.2018.г. 

▪ План генералне регулације насеља Тител (фаза Нацрта). Наручилац: Општина Тител. Обрађивачи: 
Архиплан, д.о.о. Аранђеловац и Урбополис д.о.о. Београд (привредно друштво за просторно планирање).  

▪ Измене и допуне Плана генералне регулације Власотинца (фаза Нацрта). Наручилац: Општина Власотинце. 
Обрађивач: Урбополис д.о.о. Београд (привредно друштво за просторно планирање).   

▪ Измене и допуне Плана генералне регулације насеља Пећинци и Извештаја о стратешкој процени утицаја 
на животну средину Плана генералне регулације насеља Пећинци (фаза Нацрта). Наручилац: Општина 
Пећинци. Обрађивач: Урбополис д.о.о. Београд (привредно друштво за просторно планирање). 

▪ План генералне регулације насеља Суботиште и привредно-радних зона у КО Суботиште (фаза Нацрта). 
Наручилац: Општина Пећинци. Обрађивач: Урбополис д.о.о. Београд (привредно друштво за просторно 
планирање). 



б - Планови детаљне регулације  

▪ План детаљне регулације за део радне зоне урбанистичке целине- V, Власотинце запад – Слатина, са 
десне стране државног пута ДПI Б реда 39 (М-9), Власотинце-Лесковац. Наручилац: Општина Власотинце. 
Обрађивач: Урбополис д.о.о. Београд (привредно друштво за просторно планирање). Одлука о усвајању Плана: 
''Службени гласник града Лесковца'' број 52/2016 од 22.12.2016.г. 

▪ План детаљне регулације археолошког локалитета ''тврђава Купиник''. Наручилац: Општина Пећинци. 
Обрађивач: Урбополис д.о.о. Београд (привредно друштво за просторно планирање). Одлука о усвајању Плана: 
''Службени лист општина Срема'' број 42/2016 од 29.12.2016.г.  

▪ План детаљне регулације локалитета ''Споменик'' уз Специјални резерват природе ''Обедска бара'' у К.О. 
Ашања. Наручилац: Општина Пећинци. Обрађивач: Урбополис д.о.о. Београд (привредно друштво за 
просторно планирање). Одлука о усвајању Плана број 011-123/2019-I од 28.02.2019.г.  

▪ План детаљне регулације везне улице између улица Браће Видаковић и Посавског одреда и међумесне 
аутобуске станице у насељу Пећинци у К.О. Пећинци. Наручилац: Општина Пећинци. Обрађивач: Урбополис 
д.о.о. Београд (привредно друштво за просторно планирање). Одлука о усвајању Плана бр. 011-10/2018-I од 
07.06.2018.г. 

▪ План детаљне регулације за зону изворишта и комерцијално пословне објекте и производне комплексе уз 
Гњилански пут, сектор 6 (ПДР1) у Бујановцу (фаза Нацрта). Наручилац: Општина Бујановац. Обрађивач: 
Урбополис д.о.о. Београд (привредно друштво за просторно планирање).  

▪ План детаљне регулације за комерцијално-пословне и производне зоне уз путне правце из Ниша и уз пут 
према Бујановачкој Бањи (ПДР 4, ПДР5, ПДР6 и ПДР7) у Бујановцу (фаза Нацрта). Наручилац: Општина 
Бујановац. Обрађивач: Урбополис д.о.о. Београд (привредно друштво за просторно планирање). 

▪ План детаљне регулације I за блок 1.2. (Сјеница центар) (фаза Нацрта). Наручилац: Општина Сјеница. 
Обрађивач: Урбополис д.о.о. Београд (привредно друштво за просторно планирање). 

▪ План детаљне регулације радне зоне ''Шуманка'' у Лебану (фаза Нацрта). Наручилац: Општина Лебане. 
Обрађивач: Урбополис д.о.о. Београд (привредно друштво за просторно планирање).  

▪ План детаљне регулације зоне становања високе густине А1 ''Јаруге'' у Лебану (фаза Нацрта). Наручилац: 
Општина Лебане. Обрађивач: Урбополис д.о.о. Београд (привредно друштво за просторно планирање).  

▪ План детаљне регулације зоне становања средње густине Б3 ''Кривача'' у Лебану (фаза Нацрта). 
Наручилац: Општина Лебане. Обрађивач: Урбополис д.о.о. Београд (привредно друштво за просторно 
планирање). 

▪ Измена и допуна Планова детаљне регулације ''Расадник 2 и Расадник 3'' у Куршумлији (фаза раног јавног 
увида). Наручилац: ЈП Дирекција за изградњу, урбанизам, планирање, пројектовање и стамбене послове 
општине Куршумлија. Носилац израде: Општина Куршумлија. Обрађивач: Урбополис д.о.о. Београд (привредно 
друштво за просторно планирање).  

▪ План детаљне регулације за специфично/заштићено подручје природног и културног добра „Градиште“ у 
Вишевцу (фаза Нацрта). Наручилац: Општина Рача. Обрађивач: Урбополис д.о.о. Београд (привредно друштво 
за просторно планирање).  

▪ План детаљне регулације комерцијалне зоне „Рача поље“ у Рачи (фаза Нацрта). Наручилац: Општина Рача. 
Обрађивач: Урбополис д.о.о. Београд (привредно друштво за просторно планирање).  



▪ План детаљне регулације дела радне зоне „Запад“ у  Рачи (фаза Нацрта). Наручилац: Општина Рача. 
Обрађивач: Урбополис д.о.о. Београд (привредно друштво за просторно планирање).  

▪ План детаљне регулације „Спортско – школског комплекса“ у Рачи (фаза Нацрта). Наручилац: Општина 
Рача. Обрађивач: Урбополис д.о.о. Београд (привредно друштво за просторно планирање).  

▪ План детаљне регулације за приступни пут из улице Његошеве за К.П. бр. 475/1, 475/3, 475/2 и 475/4 КО 
Рача (фаза Нацрта). Наручилац: Општина Рача. Обрађивач: Урбополис д.о.о. Београд (привредно друштво за 
просторно планирање).  

▪ План детаљне регулације за видиковац у МЗ Стубица (фаза Нацрта). Наручилац: Општина Параћин. 
Обрађивач: Урбополис д.о.о. Београд (привредно друштво за просторно планирање). 

▪ План детаљне регулације за к.п. 2285 КО Шимановци (фаза Нацрта). Наручилац: Општина Пећинци. 
Обрађивач: Урбополис д.о.о. Београд (привредно друштво за просторно планирање). 

▪ План детаљне регулације за излетиште Девојачки бунар (фаза Нацрта). Наручилац: Општина Алибунар. 
Обрађивач: Урбополис д.о.о. Београд (привредно друштво за просторно планирање). 

▪ План детаљне регулације радне зоне "Исток" (фаза раног јавног увида). Наручилац: Општина Рача. 
Обрађивач: Урбополис д.о.о. Београд (привредно друштво за просторно планирање). 

▪ План детаљне регулације за изградњу туристичко-рекреативног комплекса "Мотел" Љубовија (фаза 
раног јавног увида). Наручилац: Општина Љубовија. Обрађивач: Урбополис д.о.о. Београд (привредно друштво 
за просторно планирање). 

 Урбанистички пројекти (M85): 

▪ Урбанистички пројекат за изградњу комплекса Милан Топлица на катастарској парцели број 1968 К.О. 
Туларе, усвојен 2015  

▪ Урбанистички пројекат са урбанистичко-архитектонским решењем за изградњу стамбене зграде са три 
или више станова на кп.бр. 4146 КО Крагујевац 3. Инвеститор: ''КМБ'' доо, Крагујевац. Обрађивач: Урбополис 
д.о.о. Београд (привредно друштво за просторно планирање). Потврда о усвајању: Потврда Одељења за 
просторно планирање, заштиту животне средине, и легализацију, Градске управе за просторно планирање, 
урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Града Крагујевца, број XVIII 350-189/16 од 09.12.2016.године  

▪ Урбанистички пројекат са урбанистичко-архитектонским решењем за изградњу стамбене зграде са три 
или више станова на катастарској парцели број 2826/1 КО Крагујевац 3.  Инвеститор: Е. Момчиловић. 
Обрађивач: Урбополис д.о.о. Београд (привредно друштво за просторно планирање). Потврда о усвајању: 
Потврда Одељења за просторно планирање, заштиту животне средине, и легализацију, Градске управе за 
просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Града Крагујевца, број XVIII 350-
1022/17 од 05.12.2017.године 

▪ Урбанистичка анализа локације и уклапање у плански основ (у фази израде). Инвеститор: Градски завод за 
хитну медицинску помоћ Београд. Обрађивач: Урбополис д.о.о. Београд (привредно друштво за просторно 
планирање). 

▪ Урбанистички пројекат улице Рударске у Костолцу (у фази израде). Инвеститор: Град Пожаревац. 
Обрађивач: Урбополис д.о.о. Београд (привредно друштво за просторно планирање). 



▪ Урбанистички пројекат за катастарску парцелу број 3793 у КО Бојник у Бојнику (у фази израде). 
Инвеститор: Општина Бојник. Обрађивач: Урбополис д.о.о. Београд (привредно друштво за просторно 
планирање). 

▪ Урбанистички пројекат са урбанистичко-архитектонским решењем уређења парка Врла у Владичином 
Хану. Инвеститор: „КОРИДОРИ СРБИЈЕ“ д.о.о. Београд (у фази израде). Обрађивач: Урбополис д.о.о. Београд 
(привредно друштво за просторно планирање).  

Пројекти парцелације и препарцелације (M85):  

▪ Пројекат парцелације и препарцелације ради уређења дела улице Петра Враголића пројектоване дуж 
катастарских парцела број 243,270 и 272/2 све КО Љубовија и 31 катастарских парцела број 1223/2, 
1223/1,1218 и 1219 све КО Лоњин. Наручилац: Општина Љубовија. Обрађивач: Урбополис д.о.о. Београд 
(привредно друштво за просторно планирање).  

▪ Пројекат парцелације за катастарску парцелу број 1969/1 КО Велико Градиште. Наручилац: Општина 
Велико Градиште. Обрађивач: Урбополис д.о.о. Београд (привредно друштво за просторно планирање).  

▪ Пројекат препарцелације за катастарске парцеле број 2552/1, 2602 и 2456/1 све КО Велико Градиште. 
Наручилац: Општина Велико Градиште. Обрађивач: Урбополис д.о.о. Београд (привредно друштво за 
просторно планирање).  

▪  Пројекат препарцелације са геодетским обележавањем за к.п. 2456/1,1482/1, 1660/13 и 1482/17 К.О. Савски 
венац. Наручилац: Градски завод за хитну медицинску помоћ, Београд. Обрађивач: Урбополис д.о.о. Београд 
(привредно друштво за просторно планирање).  

▪ Пројекат парцелације за катастарскe парцелe број 1706 и 1710 К.О. Велико Градиште. Наручилац: 
Општина Велико Градиште. Обрађивач: Урбополис д.о.о. Београд (привредно друштво за просторно 
планирање). 

Пројекти, студије и елаборати  

▪ Идејни пројекат реконструкције за пословни простор објекта на кат.парцели бр. 2284/2 број посебног дела 
9 ( површине 1266м²),  бр. листа непокретности 3848 КО Нови Београд, на адреси Булевар Зорана Ђинђића 
44, Нови Београд чији је закупац  Факултет за економију, финансије и администрацију “ФЕФА”. Обрађивач: 
Урбополис д.о.о. Београд (привредно друштво за просторно планирање). Октобар, 2015. године 

▪ Пројекат за извођење за пословни простор објекта на катастарској парцели бр. 2284/2 број посебног дела 
9 (површине 1266м2), бр. листа непокретности 3848 КО Нови Београд, на адреси Булевар Зорана Ђинђића 
44, Нови Београд, чији је закупац Факултет за економију, финансије и администрацију „ФЕФА“. Обрађивач: 
Урбополис д.о.о. Београд (привредно друштво за просторно планирање). Април, 2016. године; Решење 
Министарства унутрашњих послова РС, Сектора за ванредне ситуације, Управе за ванредне ситуације у 
Београду, 09/8 број 217.3-160/16 од 21.04.2016.  

▪  Идејно решење за изградњу вишепородичног стамбено-пословног објекта (стамбене зграде са три или 
више станова) на катастарској парцели бр. 4146 КО Крагујевац 3. Инвеститор: ''КМБ'' д.о.о., Крагујевац. 
Обрађивач: Урбополис д.о.о. Београд (привредно друштво за просторно планирање). 

▪ Идејно решење за изградњу вишепородичног стамбено-пословног објекта (стамбене зграде са три или 
више станова) на катастарској парцели број 2826/1 КО Крагујевац 3.  Инвеститор: Е. Момчиловић. 
Обрађивач: Урбополис д.о.о. Београд (привредно друштво за просторно планирање).  



▪ Идејни пројекат за уређење дела парковског сквера испред улаза у зграду Општине Лајковац на делу 
катастарске парцеле број 244 КО Лајковац у Лајковцу. Инвеститор: Општина Лајковац. Обрађивач: Урбополис 
д.о.о. Београд (привредно друштво за просторно планирање). 

▪ Идејно решење за изградњу, реконструкцију и доградњу објеката Градског завода за хитну  медицинску 
помоћ. Инвеститор: Градски завод за хитну медицинску помоћ Београд. Обрађивач: Урбополис д.о.о. Београд 
(привредно друштво за просторно планирање).  

▪ Идејни пројекат  за санацију, адаптацију и инвестиционо одржавање објекта Средње школе "17. 
септембар" у ул. Вука Караџића 19, на к.п. 315/2 КО Лајковац у Лајковцу. Инвеститор: Општина Лајковац. 
Обрађивач: Урбополис д.о.о. Београд (привредно друштво за просторно планирање). 

▪ Идејни пројекат за санацију, адаптацију и инвестиционо одржавање објекта Основне школе "Миле 
Дубљевић" на к.п. 1985/2 КО Бајевац у Бајевцу. Инвеститор: Општина Лајковац. Обрађивач: Урбополис д.о.о. 
Београд (привредно друштво за просторно планирање). 

▪ Идејно решење за уређење парковске површине (Трга железничара) на делу катастарске парцеле 859/3 КО 
Лајковац у Лајковцу. Инвеститор: Општина Лајковац. Обрађивач: Урбополис д.о.о. Београд (привредно друштво 
за просторно планирање). 

▪ Студија остварљивости урбанистичког решења и израда "мастер плана" за подручје "Царине" у Новом 
Пазару. Инвеститор: NOVA d.p.i. Обрађивач: Урбополис д.о.о. Београд (привредно друштво за просторно 
планирање). 

▪ Пројекат уређења парка Врла у Владичином Хану. Инвеститор: „КОРИДОРИ СРБИЈЕ“ д.о.о. Београд. 
Обрађивач: Урбополис д.о.о. Београд (привредно друштво за просторно планирање). 

▪ Пројекат за извођење за доградњу постојећег објекта Градског завода за хитну медицинску помоћ у ул. 
Булевар Франше Д'Епереа бр.5, к.п.1660/13 К.О.Савски Венац у Београду. Инвеститор: Градски завод за хитну 
медицинску помоћ Београд. Обрађивач: Урбополис д.о.о. Београд (привредно друштво за просторно 
планирање). 

▪ Идејно решење за изградњу нове зграде Хитне помоћи у Пироту. Инвеститор: Град Пирот. Обрађивач: 
Урбополис д.о.о. Београд (привредно друштво за просторно планирање). 

▪ Идејно решење за реконструкцију ОШ "Краља Петра Другог" у Ужицу. Инвеститор: Град Ужице. Обрађивач: 
Урбополис д.о.о. Београд (привредно друштво за просторно планирање).  

▪ Извештај о затеченом стању пословног објекта у ул. Булевар Франша д̓ Епереа 5 у Београду, објекта Ц 
(1. спрат) са надстрешницом између блокова А, Б, Ц у зони 1. спрата, на кат. парцели 1660/13 КО Савски 
венац, општина Савски венац. Инвеститор: Градски завод за хитну медицинску помоћ Београд. Обрађивач: 
Урбополис д.о.о. Београд (привредно друштво за просторно планирање). 

▪ Извештај о затеченом стању изведених објеката у комплексу стадиона Јединство. Инвеститор: 
Општина Параћин. Обрађивач: Урбополис д.о.о. Београд (привредно друштво за просторно планирање). 

Анимације 

▪ 3Д анимација археолошког локалитета „Тврђава Купиник“ за потребе изложбе Завичајног музеја Рума. 
Инвеститор: Завичајни музеј Рума. Обрађивач: Урбополис д.о.о. Београд (привредно друштво за просторно 
планирање). 

 



ВЕШТИНЕ И ПОЗНАВАЊЕ КОМПЈУТЕРСКИХ ПРОГРАМА 

језици: српски (матерњи), енглески (напредни ниво), руски (почетни ниво) 

употреба програма: 
AutoCad & 3D, Rhinoceros + Vray, ArchiCad + MAXON CineRender, 3dsMax, Sketch Up 
+ V-ray, Artlantis | Adobe Photoshop, Illustrator | Office Programs 

лиценце: 
▪ положен стручни испит из области архитектуре  

▪ положен стручни испит из области урбанизма 

  



ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ   

 

Комисија констатује да је кандидаткиња Мирјана Бараћ, маст.инж.арх. која би била ангажована на 
научноистраживачком пројекту ИИИ43007: Истраживање климатских промена и њиховог утицаја на животну 
средину – праћење утицаја, адаптација и ублажавање, подпројекат: Утицај климатских промена на 
планирање урбаног и руралног развоја у циљу очувања животне средине, руководиоца проф. др Владана 
Ђокића, према Закону о научно-истраживачкој делатности (члан 70.) испуњава услове за избор у звање 
истраживача-приправника. Комисија такође констатује да је кандидаткиња Мирјана Бараћ, маст.инж.арх. 
студент докторских студија на Универзитету у Београду - Архитектонском факултету од октобра 2018. године, 
као и да испуњава остале критеријуме, у складу са законом.  

Комисија предлаже Наставно и научно-уметничком већу Универзитета у Београду – Архитектонског факултета 
избор кандидаткиње Мирјане Бараћ, мастер инжењера архитектуре, у звање истраживача-приправника.   

  

У Београду, 22.05.2019. године  

  

ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ:   

___________________________________ 

др Владан Ђокић, председник 

Редовни професор, Универзитет у Београду – Архитектонски факултет 

___________________________________ 

др Марија Маруна, члан                     

Ванредни професор, Универзитет у Београду – Архитектонски факултет 

___________________________________ 

др Наташа Јанковић, члан                                    

Научни сарадник, Универзитет у Београду – Архитектонски факултет 
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