ИЗБОРНОМ ВЕЋУ
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ
Декан Aрхитектонског факултета, проф. др Владан Ђокић, на основу иницијативе Департмана
за урбанизам, дана 10.4.2019 године je 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 Бисерка Митровић, ванредни професор
Архитектонски факултет, председник Комисије,

Универзитета

у

Београду

-

o

др Владан Ђокић, редовни професор Универзитета у Београду - Архитектонски
факултет, члан Комисије,

o

др Велимир Шећеров, редовни професор Универзитета у Београду - Географски
факултет, Одсек за просторно планирање, члан Комисије.

Изборно веће Архитектонског факултета је, на седници одржаној 15.04.2019. године, донело
Одлуку бр. 01-755/2-1 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 Бисерка Митровић, ванредни професор
Архитектонски факултет, председник Комисије,

Универзитета

у

Београду

-

o

др Владан Ђокић, редовни професор Универзитета у Београду - Архитектонски
факултет, члан Комисије,

o

др Велимир Шећеров, редовни професор Универзитета у Београду - Географски
факултет, Одсек за просторно планирање, члан Комисије.

Конкурс је објављен у огласним новинама националне службе за запошљавање „Послови“ број
828, стр. 25 (датум издавања 08.05.2019.) 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. 88/2017, 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) и Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања
радног односа наставника Универзитета у Београду-Архитектонског факултета (“Сл. билтен АФ”,
бр. 120/19).
Увидом у материјал примљен од Опште службе Факултета, Комисија је утврдила да је на
Конкурс приспела једна пријава кандидаткиње др Ратке Чолић, дипл.инж.арх. (бр. пријаве
02-957/1 од 20.05.2019. године).
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Након увида у материјал поднет у пријави, Комисија је констатовала да је кандидаткиња др
Ратка Чолић, дипл.инж.арх. поднела потребну документацију, дефинисану условима
расписаног конкурса, и на основу ње подноси следећи
РЕФЕРАТ
о пријављеном кандидату
А. ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ
А.1 ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ
Ратка (Петар) Чолић, дипл. инж. арх. рођена је 21.06.1962. године у Книну. На Архитектонском
факултету Универзитета у Београду дипломирала је 1987. године, магистрирала 2004. године и
докторирала 2009. године.
На Архитектонском факултету Универзитета у Београду је запослена од 2014-данас. У том
периоду активно учествује у извођењу наставе на предметима Департмана за урбанизам.
А.2 СТРУЧНА БИОГРАФИЈА, ДИПЛОМЕ И ЗВАЊА
А.2.1. Дипломе
2009. Диплома Доктора техничких наука у области архитектуре и урбанизма Универзитета у
Београду – Архитектонски факултет. Докторска теза: ПАРТИЦИПАЦИЈА У СТРАТЕШКОМ
ПЛАНИРАЊУ ГРАДОВА И РАЗВОЈ САЗНАЊА – ПРИМЕР СТРАТЕШКОГ ПЛАНА РАЗВОЈА НИША.
Ментор проф. др Нада Лазаревић Бајец.
2004. Диплома Магистра техничких наука из области архитектуре и урбанизма – урбанизам и
просторно планирање Универзитета у Београду – Архитектонски факултет. Магистарска теза:
ФОРМАЛНА И НЕФОРМАЛНА ПАРТИЦИПАЦИЈА У ОДЛУЧИВАЊУ НА НИВОУ ЛОКАЛНИХ
СТРАТЕШКИХ ПЛАНОВА Ментор проф. др Нада Лазаревић Бајец.
2003. Диплома о завршеном последипломском курсу INNER CITY DEVELOPMENT AND HOUSING
IN TRANSITIONAL ECONOMIES Erasmus University, Rotterdam, Institute for Housing and Urban
Development Studies, Ментор проф. Claudio Acciolly.
1987. Диплома Инжењера архитектуре Универзитета у Београду – Архитектонски факултет
(смер Урбанизам) Дипломски рад: МЕТРО - БРЗИ МАСОВНИ ПРЕВОЗ У БЕОГРАДСКОМ
МЕТРОПОЛИТЕНУ. Ментор проф. Борко Новаковић.
А.2.2. Усавршавање наставничких компетенција
У периоду од 2014. до 2019. године др Ратка Чолић учествује на семинарима,
специјализованим курсевима и другим облицима усавршавања наставничких компетенција, и
то:
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_након избора у звање
• Teaching and training mobility, ERASMUS + between Programme and Partner Countries 2016/17.
Stuttgart, У оквиру пројекта сарадње University of Stuttgart Faculty of Architecture and Urban
Planning и Универзитета у Београду – Архитектонски факултет (координатори проф. др М. Маруна
и доц. др Р. Чолић), учешће у настави (8 часова активне наставе), 25.06. – 01.07.2017., Штудгарт,
Немачка.
• Студијски боравак у Берлину, У оквиру сарадње ГИЗ Пројекта Унапређивање управљања
земљиштем на нивоу локалних самоуправа у Србији, Техничког Универзитета, Берлин и
Универзитета у Београду – Архитектонски факултет, учешће у настави (одржано предавање) и
припрема заједничке радионице два мастер програма на тему управљања ризицима од поплава,
13-16.04.2015., Берлин, Немачка.
_пре избора у звање
• Студијски боравак у Берлину. У оквиру сарадње ГИЗ Пројекта Унапређивање управљања
земљиштем на нивоу локалних самоуправа у Србији, Техничког Универзитета, Берлин и
Универзитета у Београду – Архитектонски факултет, упознавање и припрема заједничке сарадње,
27.10-3.11.2013., Берлин и Хамбург, Немачка
А.2.3. Усавршавање професионалних компетенција
Најзначајније активности и обуке (укупно 13) у функцији усавршавања професионалних
компетенција кандидаткиње су:
1. Сертификат: STRATEGIES AND COLLABORATIVE ACTION FOR RESILIENT CITIES IN A CHANGING
CLIMATE. Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH Academy for
International Cooperation (AIZ), 20-22.8.2014. Bohn, Germany.
2. Сертификат: RESULT BASED MONITORING, GIZ Serbia, Програм је финансиран од стране
Владе СР Немачке, 25.10.2011., Београд
3. Сертификат: ORGANIZATIONAL LEARNING, GIZ Project Strengthening of local land management
in Serbia, Програм је финансиран од стране Владе СР Немачке. 25-29.4.2010., Београд.
4. Сертификат: TRAINING ON EU PROJECT DEVELOPMENT. UN-HABITAT SIRP Програм становања
и трајне интеграције избеглица. Спроведено од стране ECORYS Netherlands, 31.3.-3.4.2008.,
Београд
5. Сертификат: ПРИПРЕМА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА АКТУЕЛНЕ ЕУ ФОНДОВЕ. UNHABITAT SIRP Програм становања и трајне интеграције избеглица. Спроведено од стране
ICVA/CIS Training and Information Resource Centre.30-31.8,2007., Београд.
6. Сертификовани тренер: INTERPERSONAL COMMUNICATION, CONFLICT MANAGEMENT AND
NEGOTIATION. UN-HABITAT SIRP Програм становања и трајне интеграције избеглица.
Спроведено од стране Фондације партнера за локални развоj (Local Development
Foundation - FPDL). Програм је финансиран од стране Италијанске Владе, 18.10.2007.,
Београд.
7. Сертификовани тренер:
GOVERNANCE AND LEADERSHIP. UN-HABITAT SIRP Програм
становања и трајне интеграције избеглица. Спроведено од стране Фондације партнера за
локални развоj (Local Development Foundation - FPDL). Програм је финансиран од стране
Италијанске Владе, 2 – 8.7.2007., Гроцка, Србија и Црна Гора.
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8. Сертификат: WHY AND HOW TO COMMUNICATE THE TERRITORY: THE TERRITORIAL
MARKETING. UN-HABITAT SIRP Програм становања и трајне интеграције избеглица.
Спроведено од стране Агенције за регионални развој ERVET, EmiliaRomagna, Болоња,
12.4.2007., Ниш.
9. Сертификат: SETTING UP AWOT ANALYSIS, INTEGRATING QUANTITATIVE ANALYSIS AND
STRENGTHENING CAPACITIES FOR THE SWOT. UN-HABITAT SIRP Програм становања и трајне
интеграције избеглица. Спроведено од стране Агенције за регионални развој ERVET,
EmiliaRomagna, Болоња, 21-22.3.2007., Ниш.
10. Сертификовани тренер: CONSOLIDATE AND DEVELOP THE SIRP TRAINERS TEAM. UN-HABITAT SIRP
Програм становања и трајне интеграције избеглица. Спроведено од стране Фондације партнера
за локални развој (Local Development Foundation - FPDL). Програм је финансиран од стране
Италијанске Владе. 9 – 15.7.2006., Гроцка, Србија и Црна Гора.
11. Сертификовани фасилитатор: PARTICIPATORY PRACTICES IN PLANNING AND DECISION MAKING
PROCESS. UN-HABITAT SIRP Програм становања и трајне интеграције избеглица. Спроведено од
стране Фондације партнера за локални развој (Local Development Foundation - FPDL). Програм је
финансиран од стране Италијанске Владе. 29. 10.- 4.11.2005., Гроцка, Србија и Црна Гора.
12. Сертификовани тренер: CONFLICT MANAGEMENT BASIC SKILLS: COMMUNICATION AND
NEGOTIATION. UN-HABITAT SIRP Програм становања и трајне интеграције избеглица. Спроведено
од стране Фондације партнера за локални развоj (Local Development Foundation - FPDL). Програм
је финансиран од стране Италијанске Владе. 25.9.-1.10.2005., Гроцка, Србија и Црна Гора.
13. Сертификат: ADVANCED REPORTING SKILLS TRAINING. UN-HABITAT SIRP Програм становања и трајне
интеграције избеглица. Спроведено од стране ICVA/CIS Training and Information Resource Centre.
30-31.8.2005., Београд.
А.2.4. Радна биографија
Кандидаткиња је запослена на Архитектонском факултету Универзитета у Београду од 2014.
до данас у звању доцента. У том периоду активно учествује у извођењу наставе на
предметима Департмана за урбанизам.
Од професионалних ангажмана ван факултета могу се издвојити: Ангажман у својству
националног експерта за урбано планирање GIZ/AMBERO/ICON Пројекта ''Унапређење
управљања земљиштем на нивоу локалних самоуправа у Србији'' у области развијања
инструмената за одрживо планирање урбаног развоја, примену нових ЕУ инструмената
планирања (14 општина и градова у Србији) и њиховог увођења у Закон о планирању и
изградњи (рани јавни увид - члан 45а, 2014; стратегија одрживог урбаног развоја - члан 10.
тачка 4., 2018) и Правилникa о класификацији намена земљишта и планских ознака у
планским документима (члан 201. став 7. тачка 29., 2018), руководиоца израде Стратегије
одрживог и интегралног урбаног развоја Србије до 2030 и СИУР - Водич за градове и општине
(2018), руководиоца израде Класификације намена земљишта и планских ознака у планским
документима (2017), руководиоца израде Водича за партиципацију у планирању урбаног
развоја (2013), руководиоца израде локалних СИУР Крагујевца (2012), Ужица (2013) и Краљева
(2014), од 2010-18.; Ангажман у својству националног експерта за партиципацију UNOPS
European PROGRES у области увођења јавно-приватног дијалога у процесу планирања урбаног
развоја (36 ПДР-ова у 21 ЈЛСУ у Србији) у периоду од 2015-17.; Аганжман у својству
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међународног експерта за партиципацију јавности у одлучивању Council of Europe у
Јерменији, Азербејџану, Грузији, Молдавији, Украјини и Белорусији (2016); Ангажман у
својству координатора за развијање капацитета локалних самоуправа и планирање локалног
развоја и подршке општинама SIRP UN-HABITAT програма у 7 градова и општина, руководиоца
израде Стратегије одрживог развоја Ниша (2007-09), у периоду од 2005-09.; Ангажман у
својству руководиоца Одељења за урбанистичко и просторно планирање и саветник
министра, члан комисија Владе РС, Министраства урбанизма и грађевинарства и локалних
самоуправа у периоду од 1995-05.
О истраживањима примене тржишних инструмената планирања, партиципације, одрживог и
интегралног планирања урбаног развоја у Србији, излагала је на научним и стручним
скуповима у Србији у организацији УУС, АППС, ИК, ИАУС, СКГО, као и на Светском урбаном
форуму UN-HABITAT (WUF 9, 2018, Kuala Lumpur, Malesia и WUF 7, 2014, Medellin, Columbia),
програмима Савета Европе (Council of Europe /European Union Eastern Partnership
Programmatic Co-operation Framework (PCF) in the Eastern Partnership countries, Chishinau,
Moldova, 2016.), програмима Немачког министарства за економску сарадњу и развој (BMZ) и
техничку сарадњу (GIZ) (2014, Leipzig, Germany; 2015, Tbilisi, Georgia).
А.2.4. Учешће у настави
Ратка Чолић је ангажована на пословима организације и спровођења наставе на
Универзитету у Београду - Архитектонски факултет на различитим предметима и студијским
програмима, и то:
У звању доцента у периоду 2014 - 2019. године на предметима:
На ОАСА - Основне академске студије Архитектура:
• Студио 01Б-Урбанистичко пројектовање стамбених целина. 3 ЕСПБ. 2. година, од школске 2018/19
наставник
• Студио 02А– Одрживе урбане заједнице. 8 ЕСПБ. 2. година, од школске 2018/19 наставник
На ИАСА – Интегрисане академске студије Архитектура:
• Студио 04б -Урбани развој и обнова. 1 ЕСПБ. 3. година, наставник
• Студио 04б -Урбани развој и обнова- пројекат. 3 ЕСПБ. 3. година, наставник
На МАС ИУ - Мастер академске студије Интегрални урбанизам:
• Интегрални пројекат 2 (Интегралне урбане стратегије). 12 ЕСПБ. 1. година, од школске 2015/16,
наставник
• Мастер теза. 6 ЕСПБ. 2. година, наставник
• Мастер пројекат. 12 ЕСПБ. 2. година, наставник
• Мастер завршни рад. 10 ЕСПБ. 2. година, наставник
• Студио 01 - Интегрална анализа територије. 12 ЕСПБ. 1. година, школске 2014/15, наставник.
На МАСА, МАС ИУ и ИАСА - Мастер академске студије Архитектура, Мастер академске студије
Интегрални урбанизам и Интегрисане студије Архитектура:
• Стратегија интегралног урбаног развоја – нови инструмент планирања у процесу ЕУ
интеграција, изборни предмет, 2 ЕСПБ. 1. година, наставник
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Политике урбаног развоја. изборни предмет, 2 ЕСПБ. 2.година, наставник
Члан Комисије за оцену и одбрану Мастер тезе, Мастер пројекта и Мастер завршног рада,
студио проф. Иван Рашковић
• Предавања по позиву на предметима:
• на предмету Урбана регулатива у оквиру МАС ИУ, руководилац доц.др Бисерка
Митровић, 13.11.2014. и 11.12.2014.
• на предмету Неформални раст града у оквиру МАСА, руководилац доц. др Бисерка
Митровић, 27.11.2014.и 05.12.2014.
• на предмету Интегрални урбани дизајн у оквиру МАСА, руководилац ван. проф. др Зоран
Ђукановић, 12.3.2017.
• на предмету Методологија урбаног дизајна у оквиру МИУ, руководилац ван. проф. др
Александра Ђукић, 9.12. 2013.
• на предмету Теорија планирања у оквиру МАС ИУ, руководилац ван.проф. др Марија
Маруна, 25.10.2013. и 29.11.2013.
• на предмету МОДУЛ М7 - Пројектантска радионица 3 са темом ''Књига режије
остваривости визије Голупца - сценарио, агенда, акциони план'', руководилац проф. др
Миодраг Ралевић, 01.02.2013.
• на Студију Мастер- урбанизам са темом ''Стратегија развоја града Ниша'', руководилац
проф.др Нада Лазаревић-Бајец, 7.10.2007.
Учешће у својству консултанта у изради Мастер тезе и пројекта на студијском програму
Мастер Интегрални урбанизам - Разрада приоритетних пројеката "Стратегије интегралног
урбаног развоја централне зоне Крагујевца", летњи семестар 2013/14.

•
•

•

На докторским студијама:
• Предавања по позиву:
• на тему ''Нови инструменти планирања у Србији'' у оквиру докторских студија,
руководилац ван.проф, др. Марија Маруна, 10.12.2014.
• на тему ''Партиципација у планирању урбаног развоја'' у оквиру докторских студија,
руководилац проф. др М. Ралевић, 8.2.2010.
• на тему ''Партиципација у планирању и развој сазнања'' у оквиру докторских студија,
руководилац проф. др Н.Лазаревић-Бајец, 7.12.2009.
Др Ратка Чолић је коаутор публикација које се користе као подршка наставном процесу на
изборном предмету "Стратегија интегралног урбаног развоја - нови инструмент планирања у
процесу ЕУ интеграција'' на 1. години МАСА, МАС ИУ и 4. години ИАСА: Тркуља, С., Чолић, Р.,
Максин, М. (2018). Стратегија одрживог и интегралног урбаног развоја Србије до 2030.
године, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, подржано од стране
Немачког друштва за међународну сарадњу (GIZ) GmbH, по налогу немачког Савезног
министарства за економску сарадњу и развој (BMZ), Унапређење управљања земљиштем на
нивоу локалних самоуправа у Србији, Београд, децембар 2018. ISBN 978-86-900093-3-6, и Гаули,
Ј, Чолић, Р. (2018). Стратегија интегралног урбаног развоја - Водич за градове и општине,
AMBERO Consulting, представништво Београд, Немачко друштво за међународну сарадњу (GIZ)
GmbH, по налогу немачког Савезног министарства за економску сарадњу и развој (BMZ),
Београд, децембар, 2018. Нови Сад: Artprint Media, ISBN 978-86-914025-8-7(AC). Изборни
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предмет је конципирала и увела у програм 2015.године, а од стицања наставног звања,
самостално води предмет.
Коаутор је публикација које се користе као подршка наставном процесу на следећим
предметима:
• ''Политике урбаног развоја'' – изборни предмет на 2. години МАСА, МАС ИУ и 5. години
ИАСА: Чолић, Р.,Мојовић, Ђ., Петковић, М., Чолић, Н. (2013) Водич за партиципацију у
планирању урбаног развоја. Београд: GIZ/ AMBERO-ICON. ISBN 978-86-914025-1-8. Изборни
предмет је конципирала и увела у програм 2016.године, а од стицања наставног звања,
самостално води предмет.
• Студио пројекат ''Урбани развој и обнова'' на 3.години ИАСА: Бига, Д., Чолић, Р., Милић,Ђ.,
Милер, Х., Радосављевић, З., Стошић,М., Тркуља, С. (2017). Класификација намена
земљишта и планских ознака у планским документима, Министарство грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре, подржано од стране Немачког друштва за међународну
сарадњу (GIZ) GmbH, по налогу немачког Савезног министарства за економску сарадњу и
развој (BMZ) Унапређење управљања земљиштем на нивоу локалних самоуправа у
Србији, Colorgrafx,
Београд, Септембар 2017. ISBN
978-86-900093-0-5. Предмет
је
конципирала и увела у програм 2016/17.године ван.проф. Бисерка Митровић, а
кандидаткиња Ратка Чолић води један од студија на овом предмету.
Такође, уређивала је више тематских зборника у функцији подршке наставном процесу на
следећим предметима:
• За предмете Мастер теза, Мастер пројекат и Мастер завршни рад (2. година МАС ИУ):
Миловановић Родић, Д., Маруна, М., Чолић, Р. (ур.) (2016). Инструменти управања
интегралним урбаним развојем на примеру града Панчева. Београд: Универзитет у
Београду, Архитектонски факултет. ISBN 978-86-7924-170-2; Маруна, М., Чолић, Р. (ур.)
(2015). Иновативни методолошки приступ изради мастер рада. Београд: Универзитет у
Београду Архитектонски факултет. ISBN 978-86-7924.152-8; Чолић, Р., Маруна, М.,
Миловановић Родић, Д., Лаловић, К. (ур.) (2015). Интегрални урбани пројекти за
управљање ризиком од поплава на примеру Обреновца. Београд: Универзитет у Београду,
Архитектонски факултет. ISBN 978-86-7924-153-5; Маруна, М., Чолић, Р. (ур.)(2014).
Интегрални урбани пројекти за развој центра Крагујевца. Београд: Универзитет у
Београду, Архитектонски факултет. ISBN 978-86-7924.129-0.

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
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похађали наставу током целокупног изборног периода од 2015. до 2018. године је 4.88, са
оценама од 4.48 до 5.00, зависно од године и предмета (видети Табелу бр. 1).
Предмет

2015/2016.

2016/2017.

2017/2018.

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ АРХИТЕКТУРЕ (ОАСА)
Студио 01б - Урбанистичко пројектовање
стамбених целина - Пројекат, ОАСА-23072-06
МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ – АРХИТЕКТУРА (МАСА)
Изборни предмет 2 - Урбанизам - Стратегија
интегралног урбаног развоја - нови инструмент
4,93
4,79
планирања у процесу интеграције у ЕУ, МАСА6/6
15/16
12040-09
Изборни предмет 3 - Урбанизам - Политике
4,92
4,84
урбаног развоја, МАСА-23040-08
3/9
24/28
ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ АРХИТЕКТУРА
Студио 04б - Урбани развој и обнова - Пројекат,
4,63
4,67
ИАСА-36072-02
27/27
19/20
Изборни предмет 2 - Урбанизам - Стратегија
интегралног урбаног развоја -нови инструмент
4,99
планирања у процесу интеграције у ЕУ, ИАСА6/6
48040-09
Изборни предмет 3 - Урбанизам - Политике
урбаног развоја, ИАСА-59040-08
МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ – ИНТЕГРАЛНИ УРБАНИЗАМ (МАСУ)
Студио - Интегрални пројекат 2, МАСУ4,92
4,97
5,00
М3.5/ИП03-01_Интегралне урбане стратегије 7/29
3/25
4/16
01, МАСИУ-23041-01
Изборни предмет 3 - Стратегија интегралног
4,98
5,00
урбаног развоја - нов инструмент планирања у
17/17
5/5
процесу интеграције у ЕУ, МАСИУ-12050-09
Изборни предмет 5 - Политике урбаног развоја,
5,00
МАСИУ-23050-08
3/8
Мастер теза - Инструменти управљања
интегралним урбаним развојем,МАСУ-М4.2-035,00
03
4/9
Мастер теза - Инструменти управљања
4,48
интегралним урбаним развојем, МАСУ-М4.2-034/8
03
ДИП_МАСТЕР ТЕЗА - Jачање културног
5,00
идентитета на подручју Дунава, МАСИУ-240215/6
1706
ДИП_МАСТЕР ПРОЈЕКАТ - Jачање културног
5,00
идентитета на подручју Дунава, МАСИУ-240225/6
1706

Просечна оцена:

2018/2019.

Просечна
оцена

4,80
17/19

4,80

4,86
4,57
18/19

4,68

4,65
4,99
5,00
6/8

5,00

4,61
3/15

5,00
4,99

5,00
4/4

5,00
5,00
4,48
5,00
5,00

4,88

Табела број 1: Оцена педагошког рада добијена у студентским анкетама током целокупног
претходног изборног периода др Ратка Чолић.
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 4,5 (четири и по) године од заснивања
радног односа на Архитектонском факултету у Београду.
А.3.3. Резултати у развоју научнонаставног подмлатка
Ангажовање кандидаткиње у развоју наставно-научног подмлатка се одвијало на више начина:
•

•
•
•

Активна сарадња са сарадницима на Департману у процесу припреме и реализације
наставе, али и ваннаставних активности као што су међународне и домаће изложбе, Урбана
лабораторија, радионице, панели, округли столови, конкурси, и сл.
Укључивање студената мастер и докторских студија као демонстратора и сарадника у
настави на предметима којим руководи,
Укључивање у истраживања и заједничка израда радова за научне и стручне скупове и
конференције, њихова публикација и представљање на релевантним изложбама,
Организација презентације радова студената мастер студија представницима локалних
самоуправа, развојним агенцијама и стручњацима из праксе.

А.3.4. Менторство и учешће у комисијама за одбрану завршних мастер радова
Менторски рад др Ратке Чолић чини рад на 33 Мастер тезе, пројекта и завршна рада на МАС ИУ
студијском програму. Поред тога, учествовала је као члан менторске комисије за одбрану 33
мастер рада у студију проф. Ивана Рашковића и као члан комисије за одбрану 3 дипломска
рада по старом наставном програму.
А.3.5. Библиографија научних и стручних радова
А.3.5.1. НАУЧНЕ МОНОГРАФИЈЕ МЕЂУНАРОДНОГ ЗНАЧАЈА
Поглавље у монографији међународног значаја М13
_у периоду од последњег избора у звање
1. Čolić, R., Maruna, M. (2018). Importance of Multi Sector Collaboration in Dealing with Climate Change
Adaptation. The Case of Belgrade. In Galderisi, A., Colucci, A. (Eds.) Smart, Resilient and Transition Cities.
Emerging Approaches and Tools for a Climate-Sensitive Urban Development. Elsevier. pp. 101-108. ISBN
978-0-12-811477-3
2. Maruna, M., Čolić, R. (2018). Model for Integrated Urban Disaster Risk Management at the Local Level:
Bottom-up Initiatives of Academics. In Galderisi, A., Colucci, A. (Eds.) Smart, Resilient and Transition
Cities. Emerging Approaches and Tools for a Climate-Sensitive Urban Development. Elsevier. pp. 195-202.
ISBN 978-0-12-811477-3
Поглавље у монографији међународног значаја М14
_у периоду од последњег избора у звање
1. Čolić, R., Maruna, M. Bugarski, J. (2019). Culture and Youth Networks for Realeasing Urban
Potentials. In Djukic, A., Kadar, B. (Eds.) Integrative strategic planning and design for the
strengthening of identity and cultural tourism in the Danube cities – Smederevo. Danube
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Transnational Program INTERREG IV. University of Belgrade - Faculty of Architecture, Bulevar
kralja Aleksandra 73/II, 11000 Belgrade, Serbia. pp. 38-53. ISBN 978-86-7924-214-3
2. Milovanović Rodić D., Colic, R., Maruna, M. (2018). The Role of University in a Policy Making Process:
Introducing Integrated Urban Projects for Effective Urban Governance in Serbia. In Anguilliari, E.,
Dimitrijević, B. (Eds.). Integrated Urban Planning: Directions, Resources and Territories. TU Delft. pp. 6380. ISBN 978-94-6366-033-4
3. Maruna M., Čolić R., Milovanović Rodić D. (2018). A New Regulatory Framework as both an Incentive
and Constraint to Urban Governance in Serbia. In Bolay, J.C., Maričić, T., Zeković, S. (Eds). A Support to
Urban Development Proces. Belgrade: EPFL & IAUS. pp. 80-108. ISBN 978-2-8399-2394-1
_до избора у звање доцентa
1. Koš, Š., Šećerov, V., Čolić, R. (2010). Local Ownership: A Cornerstone of Successful Planning. The
Case of Ada. In L.Ramirez, G.Kebede (Eds.). Strategic Planning for Local Development. Case
Studies from Small and Mid-sized European Cities.UN-HABITAT SIRP Belgrade, Local Government
and Public Service Reform Initiative, Open Society Institute- Budapest, United Nations for Human
Settlements Programme and Local Government and Public Service Reform Initiative, Open
Society Institute. pp.11- 24. ISBN 978-86-87415-07-2 (English-language edition) ISBN 978-9639719-18-7 (English-language edition) ISBN 978-86-87415-08-9 (Serbian-language edition)
А.3.5.2 НАУЧНИ ЧАСОПИСИ МЕЂУНАРОДНОГ ЗНАЧАЈА
Рад у научном часопису међународног значаја - М 21
_у периоду од последњег избора у звање
1. Maruna, M., Milovanović Rodić, D., Čolić, R. (2018). Remodelling Urban Planning Education for
Sustainable Development: The case of Serbia. International Journal of Sustainability in Higher Education,
vol. 19, issue 4. pp. 1-23. DOI (10.1108/IJSHE-07-2017-0102)
Рад у националном научном часопису међународног значаја – М24
_у периоду од последњег избора у звање
1. Čolić, R. (2015). Integrated urban development strategy as an instrument for supporting urban
governance, SAJ - Serbian Architectural Journal, University of Belgrade, Faculty of Architecture,
vol. 7, no. 3, pp.: 317-342. ISSN: 1821-3952, UDC: 352(497.113) 711.435(497.113)
_до избора у звање доцентa
1. Čolić, R. (2014). Evaluation of the capacity development of actors within participatory planning process
SPATIUM International Review No 31, July 2014, pp: 45-50. UDC 711.4(497.11) No. 31, July 2014, pp. 4550-7 Review paper DOI: 10.2298/SPAT1431045C
Рад у међународном часопису
_у периоду од последњег избора у звање
1. Ciric, V., Colic, R., Maruna, M., Simic, I., Stefanovic, L., Tadi, M., Zadeh, M. (2016). Urban Morphology,
Environmental Performances & Energy Use: A Holistic Transformation Approach to Block 39 in
Belgrade (Serbia) Via IMM. International Journal of Research in Engineering and Science (IJRES), 4 (11),
(стр. 80-86), INDEX COPERNICUS ISSN (Online): 2320-9364, ISSN (Print): 2320-9356 www.ijres.org
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А.3.5.3 ЗБОРНИЦИ МЕЂУНАРОДНИХ НАУЧНИХ СКУПОВА
Предавање по позиву са међународног скупа штампано у изводу – М32
_у периоду од последњег избора у звање
1. Colic, R. (2015). Innovative instruments of Integrated Urban Development, Understanding Urban
governance - Key stakeholders and their constructive partnership toward successful urban
governance In Integrated and Citizen-Oriented Urban Development, Thematic Conference
Proceedings, City of Tbilisi and German Cooperation: LED Cities of Tomorrow. Tbilisi, Georgia:
GIZ: 1-8.
_до избора у звање доцентa
1. Colic, R. (2014). Strengthening of Local Land Management in Serbia, Connective Cities Launch
Event ''Sustainable Urban Development: Between Resource Efficiency and Sufficiency'', Thematic
Conference Proceedings, Federal Ministry for Economic Cooperation and Development BMZ,
Deutscher Stadtetag, Engagement Global/ Service Agency Communities in One World, Deutsche
Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ)GmbH, Leizig, Germany: Connective Cities,
1-22.
2. Colic, R. (2014). Inclusive urban governance: Cities for citizens – Experiences from the Global
North and South- Case studies from Serbia. In: Urban Equity in Development – Cities for Life,
Thematic Conference Proceеdings, German Cooperation: Towards Sustainable Cities. Medellin,
Columbia: UN-HABITAT, 1-28.
3. Mueller, H., and Colic, R. (2014). Sustainable and integrated urban development in Serbia. In:
Urban Equity in Development – Cities for Life, Thematic Conference Procedings, German
Cooperation: Towards Sustainable Cities. Medellin, Columbia: UN-HABITAT, 1-28.
Саопштење са међународног скупа штампано у целини – М33
_у периоду од последњег избора у звање
1. Milovanović Rodić, D., Čolić, R., Maruna, M. (2017). Multilevel Governance Instruments for Achieving
Balanced Urban-Rural Development. In: Proceedings of the 4 th International Academic Conference
Places and Technologies 2017. Keeping up with Technologies in the Context of Urban and Rural Synergy.
8-9 June 2017. Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, Book of Proceedings. pp: 332-343. ISBN 978-9958691-56-0 COBISS.BH-ID 24131590
2. Filipović, D., Radosavljević, Z., Čolić, R., Mueller, H., Rajić, E. Ivanović, S. (2015). Improvement of SEA
Implementation, Proceedings of the XXIII International Conference ‘’Ecological Truth – ECO-IST ’15. 17-20
June 2015, Kopaonik, Serbia. pp: 522-529.
3. Maruna, M., Colic, R., Fokdal, J., Zehner, C., Milovanovic Rodic, D., Lalovic, K. (2015). Collaborative and
practice oriented learning of disaster risk management in post socialist transitition countries. In:
Proceedings of the XVI N-AERUS Conference: Who wins and who loses? Exploring and Learning from
Transformations and Actors in the Cities of the South. Dortmund, Germany 19th - 21st November
(http://n-aerus.net)
4. Maruna, M., Tadi М., Čolić, R., Stefanović, L., Zadeh, M., Simić, I., Ćirić, V. (2015). Sustainable
Development of a New Pilot Neighbourhood in Belgrade Using IMM Methodology. Proceedings
of the Italian-Serbian Cooperation on Science, Technology and Humanities (edited by P.R. Andjus,
P. Battinelli). University of Belgrade, 15 November. Publisher. ISBN 978-86-7522-048-0
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_до избора у звање доцентa
1. Čolić, R. & Mueller, H. (2014). Experts’ Comments on Introduction of Participatory Tools in Urban
Planning in Serbia, Proceedings of the 1.st International Academic Conference: Places and
Technologies 2014. Belgrade, Serbia, 3-4. April. pp.1075-1083.
2. Čolić, R., Vuksanović, Z. & Joksić, M. (2002). Different Aspects of Slum Improvement Problems.
Sustainable Building 2002. International Conference. Oslo, ICONDACIB library (i001 CIBDC3680)
onlineresource SustainableBuilding 2002, FullTextURL
https://www.irbnet.de/daten/iconda/CIB3680.pdf Rotterdam, Netherlands
3. Djukić, A., Čolić, R. (2001). The Citizen as Active Participant. SUSPLAN 2001. The Transformation
to Sustainable Plannig: Decision Making, models and tools. 29-31.August, Newcastle upon Tyne,
UK. Published by Sustainable Cities Research Institute University of Northumbria at Newcastle.
www.sustainable-cities.org.uk
Саопштење са међународног скупа штампано у изводу – М34
_у периоду од последњег избора у звање
1. Čolić, N., Nedović-Budić, Z. and Čolić, R. (2018). Half-hearted attempt: implementation of early
public participation in Serbian planning practice; Book of abstracts/Participate! Interdisciplinary
Participatory Approaches in Spatial Planning and Development, Chicago, [24th – 26th September],
2018; [edited by: Urban Planning and Policy, College of Urban Planning and Public Affairs,
Lucerne University of Applied Sciences and Arts, Jane Adams College of Social Work]. – Chicago:
University of Illinois at Chicago, 2018, p. 18.
2. Colic, R., Mitrovic, B., Maruna, M., Milovanovic Rodic, D. (2018). Examining formal and informal
planning instruments for housing for migrants within a post-socialist country, Serbia. Book of
abstracts / [12th] Annual PLPR international scientific conference “Migration - impacts, law, and
spatial planning”, Novi Sad, [19th - 23rd February], 2018 ; [eds. D.Nikolić, J.Cvejin Poznić,
D.Malbaša]. - Novi Sad: University of Novi Sad, 2018, pp.45-46. ISBN 978-86-499-0221-3
CIP314.15(048.3)
3. Tadi, М., Stefanovic, L., Maruna, M., Zadeh, M., Colic, R., Simic, I., Ciric, V. (2015). Sustainable
Development of a new pilot neighbourhood in Belgrade, via IMM methodology. Book of abstracts
of the 2015 European Urban Research Association Conference EURA: Transforming cities,
transformative cities. Sibiu, Romania, 17-20 September http://www.eura2015.org/conferencepapers/ http://submit.eura2015.org/ocs/index.php/EURA/2015/paper/view/42
Ауторизована дискусија са међународног скупа – М35
_у периоду од последњег избора у звање
1. Colic, R., Djordjevic, A. (2019). University of Belgrade Faculty of Architecture in between
Initiatives and Educational projects dealing with climate change: 2014 till today - “Connecting CoCreation and Climate Action – How people can have an impact on climate adaptation and
mitigation”, Online Conference, May 22nd, 2019. University of Vechta, Science Shop,
Cloppenburg, TеRRIFICA, Territorial RRI Fostering Climate action.
2. Čolić, R. & Trkulja, S. (2018). ’’National urban policy and digitalisation of urban and territorial planning’’,
UN-HABITAT. Kuala Lumpur, Malesia: UN-HABITAT, World Urban Forum /WUF 9, February 9th, 2018.
3. Ratka Čolić (2017). Strategijе integralnog urbanog razvoja centralnih gradskih područja Kragujevca, Užica
i Kraljeva, kao novih instrumenata EU politika za podršku pametnom urbanom razvoju, Predavanje po
pozivu na panelu Do we need development strategies to shape our cities? u okviru Smart City festivala, u
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organizaciji nemačke fondacije Friedrich Naumann (FNS), 1.6.2017. Beograd.
4. Ratka Čolić (2016). From legal framework for citizen participation to practice, Guest lecture, for the
participants of the program ‘’Citizen participation: an essential tool in local democracy’’, organised by the
Congress of Local and Regional Authorities of the Council of Europe (the Congress) within the thematic
programme “Strengthening institutional frameworks for local governance”, Implemented jointly with the
Council of Europe Centre of Expertise for Local Government Reform, Directorate General of Democracy
(Programme is funded by the European Union and the Council of Europe, and implemented by the
Council of Europe, through the Programmatic Co-operation Framework for 2015-2017 for Armenia,
Azerbaijan, Georgia, Moldova, Ukraine and Belarus). Novembar 16-17, 2016, Chisinau, Moldova
https://rm.coe.int/16806c0422
А.3.5.4 НАЦИОНАЛНЕ МОНОГРАФИЈЕ
Монографска студија – М42
_у периоду од последњег избора у звање
1. Чолић, Р. (2018). Подстицање локалног одрживог и економског развоја кроз израду
планова детаљне регулације, Канцеларија Уједињених нација за пројектне услуге- UNOPS,
Академија, Београд, Март, 2018. ISBN 978-86-920977-6-8 UDK 338.1:351(497.11)
711.4(497.11) COBISS.SR-ID 259103244
http://www.europeanprogres.org/dokumenti/48_742348_publikacija-drp.pdf
_до избора у звање доцентa
1. Чолић, Р. (2006). Партиципативно планирање. Београд: Задужбина Андрејевић. ISSN 1450801X ISBN 86-7244-567-8 CIP 711.4 COBISS.SR-ID 133006348
Поглавље у монографији националног значаја – М45
_у периоду од последњег избора у звање
1. Maruna, M., Čolić, R., Milovanović Rodić, D. (2018). Nov regulatorni okvir kao podsticaj i
ograničenje za upravljanje urbanim razvojem u Srbiji, u (Ur.) Bolay, J.C, Maričić, T., Zeković, S.
Podrška procesu urbanog razvoja, Beorad: IAUS & EPFL, str. 77-103. CIP 351.778.5(497.11)(082)
711.4(497.11)(082) ISBN 978-86-80329-90-1
2. Čolić, R, Lalović, K., Maruna, M., Milovanović Rodić, D. (2016) Disaster Risk Management in Serbia
and Flooding in Obrenovac Municipality in (eds. J.Fokdal and C.Zehner) Resilient Cities, Urban
Disaster Risk Management in Serbia, Report on the results of the case study research project,
Urban Management Program, Technical University Berlin in collaboration with University of
Belgrade, Faculty of Architecture, Master Program Integrated Urbanism, Gesellschaft fur
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, Ambero Consulting, Municipality of Obrenovac.
Berlin, February 2016, pp: 12-19. ISBN 978-3-9812769-1 https://www.urbanmanagement.tuberlin.de/fileadmin/f6_urbanmanagement/Alumni-Fotos/Serbia_Report_final_02.pdf
3. Чолић, Р. (2015). Резултати колаборативног и практично оријентисаног учења, у М. Маруна
и Р. Чолић (ур.), Иновативни методолошки приступ изради мастер рада: допринос
едукацији профила урбанисте, Универзитет у Београду, Архитектонски факултет, Београд,
ГИЗ/АМБЕРО Београд (стр. 75-94). / Maruna, М. & R. Čolić (ur.) (2015), The innovative
methodological approach to the development of master work: contribution to the education of
urban planners profile, University of Belgrade, Faculty of Architecture, Belgrade, GIZ/AMBERO
Beograd, pp: 75-94. ISBN 978-86-7924.152-8
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_до избора у звање доцентa
1. Милић, В., Петовар, К. Чолић, Р. (2004). Бесправна изградња у Србији: генеза и перспективе
решавања проблема у Стратешки оквир за одрживи развој Србије, (група аутора, ур.
Н.Милашин, Н.Спасић, М.Вујошевић, М.Пуцар) Одрживи просторни, урбани и рурални
развој Србије. Научни скуп Београд, 2004. Посебна издања ИАУС бр.44.стр. 253-264.
Уређивање научне монографије националног значаја – М49
_до избора у звање доцентa
1. Ramirez, L., Mojović, Dj., Galassi, B., Čolić, R. i Vuksanović, Z. (eds/ур.) (2008) SIRP Book/ Књига о
СИРП у. UN-HABITAT SIRP Belgrade /Београд: УН-ХАБИТАТ СИРП Београд. ISBN 978-86-8741506-5
Уређивање тематског зборника националног значаја – М49
_у периоду од последњег избора у звање
1. Миловановић Родић, Д., Маруна, М., Чолић, Р. (ур) (2016). Инструменти управљања
интегралним урбаним развојем на примеру града Панчева. Београд: Универзитет у Београду,
Архитектонски факултет. ISBN 978-86-7924-170-2
2. Чолић, Р., Маруна, М., Миловановић Родић, Д., Лаловић, К. (ур) (2015). Интегрални урбани
пројекти за управљање ризиком од поплава на примеру Обреновца. Београд: Универзитет у
Београду, Архитектонски факултет. ISBN 978-86-7924-153-5
3. Маруна, М., Чолић, Р. (ур) (2015). Иновативни методолошки приступ изради мастер рада.
Београд: Универзитет у Београду Архитектонски факултет. ISBN 978-3-9812769-1
4. Маруна, М., Чолић, Р. (2014). Интегрални урбани пројекти за развој центра Крагујевца.
Београд: Универзитет у Београду, Архитектонски факултет. ISBN 978-86-7924-129-0
А.3.5.5 ЧАСОПИСИ НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА
Рад у водећем часопису националног значаја – М51
_у периоду од последњег избора у звање
1. Чолић, Н.и Чолић, Р. (2018). Дијалошки јавни простор: Партиципативни приступ урбаном дизајну.
Архитектура и урбанизам, бр. 47, стр. 37-45. doi:10.5937/a-u0-17445
http://aseestant.ceon.rs/index.php/a-u/article/view/17445
2. Mикавица, M., Чолић, Р. (2017) Мониторинг имплементације стратегије развоја – пример
Панчева/Мonitoring implementation of city development strategy – the case study of Pančevo,
Архитектура и Урбанизам, 44-2017, Београд, стр. 36-46.
http://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0354-6055/2017/0354-60551744036M.pdf
Рад у часопису националног значаја – М53
_до избора у звање доцента
1. Чолић, Р. (2009) Искорак планирања ка управљању урбаним развојем, (ур. Ј.Јеринић)
Локална самоуправа Прописи и пракса, Правни билтен Сталне конференције градова и
општина Србије, Београд, стр. 39-47.
http://www.skgo.org/upload/files/Bilten_Propisi_i_praksa_br_1_09.pdf
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А.3.5.6 ЗБОРНИЦИ СКУПОВА НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА
Предавање по позиву са скупа националног значаја штампано у целини – М61
_у периоду од последњег избора у звање
1. Radosavljević, Z., Čolić, R., Mueller, H., Milić, Đ., Trkulja, S. (2017). Polazišta za novu Nacionalnu
politiku održivog i integralnog urbanog razvoja u Republici Srbiji, u Planska i normativna zaštita
prostora I životne sredine, X Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem. Asocijacija
prostornih planera Srbije i Univerzitet u Beogradu-Geografski fakultet. Subotica –Palić, 11-13. maj
2017. godine. str:15-24. ISBN 502.1:711(082) ISBN 978-86-6283-051-7 (APPS) COBISS.SR-ID
233392140
Саопштење са скупа националног значаја штампано у целини – М63
_у периоду од последњег избора у звањe
1. Čolić, R., Milovanović Rodić, D., Maruna, M. (2017). Instrumenti upravljanja urbanim razvojem u
novom legalnom okviru/Urban governance instruments in the new legal framework. U: Filipović,
D., Šećerov, V., Dragićević, S.& Radosavljević, Z. (Ur.). X Naučno-stručni skup sa međunarodnim
učešćem: Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine. Asocijacija prostornih planera
Srbije i Univerzitet u Beogradu-Geografski fakultet. 11-13.05.2017. Str. 105-112. ISBN
502.1:711(082) ISBN 978-86-6283-051-7 (APPS) COBISS.SR-ID 233392140
2. Филиповић, Д., Радосављевић, З., Чолић, Р., Милер, Х., Рајић, Е, Ивановић, С. (2015).
Могућности унапређења спровођења поступка стратешке процене утицаја на животну
средину у урбанистичком планирању у Србији, осми Научно-стручни скуп са међународним
учешћем, зборник радова Планска и нормативна заштита простора и животне средине
(ур. Д.Филиповић, В.Шећеров, З. Радосављевић), Асоцијација просторних планера Србије,
Географски факултет Универзитета у Београду у сарадњи са GIZ AMBERO и Министарством
просвете, науке и техничког развоја РС, Београд 2015. стр. 219-228.
3. Čolić, R., Bugarski, J., Mačkić, I. (2015). Otpornost na promene u planiranju infrastrukture- primer
Obrenovca/ Resilince in Infrastructure Planning - Case of Obrenovac, Saopštenje sa XL Naučno
stručnog skupa Održavanje mašina i opreme OMO 2015, 23-36 Jun 2015, Mašinski fakultet,
Beograd, str: 364-373.
_до избора у звање доцента
1. Радосављевић, З, Чолић, Р., Момчиловић, Д. (2014). О потреби унапређења и
осавремењавања правног регулисања планирања простора и насеља у Србији – Пример
иницијативе за израду Правилника о стандардизацији категорија намена земљишта и
планских ознака у планским документима, Научно-стручни скуп са међународним учешћем
Локална самоуправа у планирању и уређењу простора и насеља (ур.Б.Лукић,
З.Радосављевић, А.Ђорђевић, М.Марић ), Асоцијација просторних планера, Универзитет у
Београду Географски факултет,Златибор 3-5.април 2014., стр.31-42.
2. Чолић, Р. (2013). Искуства пилот пројеката као основ за увођење ране партиципације у Нови
и актуелни закони о уређењу простора и њихово спровођење, приоритетни
инвестициони програми и објекти- процена вредности непокретности, Међународни
научно-стручни скуп Летња школа урбанизма (ур. В.Трифуновић, Д.Минић, З.Крејовић) УУС,
Републички геодетски завод.29.-31.мај, 2013. Тара. стр.35-44.
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3. Рајић, Е., Чолић, Р., Филиповић, Д., Радосављевић, З., Ивановић, С., Милер, Х., Дрегер, Ш.,
Тилман, Г., Благојевић, И., Матовић, А., Андрић, М. (2012), Приручник о изради стратешке
процене утицаја на животну средину у просторним и урбанистичким плановима у Нови
инструменти планирања простора у тржишним условима, процена вредности
непокретности, Међународни научно-стручни скуп Летња школа урбанизма(ур.
В.Трифуновић, Д.Радосављевић, Н.Тасла, Д.Минић) УУС, Републички геодетски завод.29.31.мај, 2012. Тара. стр.177-184.
4. Чолић, Р. (2012). Стратегија интегралног урбаног развоја као нов инструмент планирања
урбаног развоја у Нови инструменти планирања простора у тржишним условима,
процена вредности непокретности, Међународни научно-стручни скуп Летња школа
урбанизма(ур. В.Трифуновић, Д.Радосављевић, Н.Тасла, Д.Минић) УУС, Републички
геодетски завод.29.-31.мај, 2012. Тара. стр.35-44.
5. Чолић, Р. (2010). Управљање урбаним развојем и улога партиципације, Научно-стручни скуп
са међународним учешћем, зборник радова Локална самоуправа у планирању и уређењу
простора и насеља (ур. В.Шећеров, Б.Лукић, З.Радосављевић, М.Марић), Асоцијација
просторних планера Србије, Универзитет у Београду Географски факултет, Ивањица.мај,
2010. стр.455- 464.
6. Чолић, Р.,Мојовић, Ђ. (2009). Место и улога континуиране едукације у процесу стратешког
планирања и управљања- Искуства СИРП програма, Научно-стручни скуп са међународним
учешћем, зборник радова Планска и нормативна заштита простора и животне средине
(ур.Д.Филиповић, В.Шећеров, Б.Лукић), Асоцијација просторних планера Србије,
Географски факултет Универзитета у Београду, Завод за урбанизам Суботица, Републичка
агенција за просторно планирање, Палић. април 2009. стр. 351- 360.
7. Чолић, Р. (2008). Стратешко планирање као инструмент за управљање локалним развојем у
Како до стратегије просторног и урбаног развоја на националном и локалном нивоу
Републике Србије, Летња школа урбанизма (ур. М. Ралевић, В. Трифуновић, Д.Минић, Д.
С.Пајовић), Крагујевац, 10-13.јун 2008. стр. 45- 52.
8. Радосављевић, З.,Чолић,Р., Јоксић, М., (2006). Планирање простора као претпоставка
развоја бања Србије- Прилог стратегији развоја бањских и климатских места Србије,
Научно-стручни скуп са међународним учешћем, зборник радова Планирање, уређење и
заштита. Бањска и климатска места Србије (ур. С. Стаменковић, Б.Лукић), Географски
факултет Универзитета у Београду- Институт за просторно планирање, Асоцијација
просторних планера Србије. Бања Ковиљача. април 2006, стр. 47- 58.
9. Чолић, Р. (2005). Партиципација у одлучивању на нивоу локалних стратешких планова,
Научно-стручни скуп са међународним учешћем, зборник радова Планска и нормативна
заштита простора и животне средине (ур. Д. Филиповић, С.Станковић, В. Шећеров)
Научно-стручни скуп Палић. Географски кафултет Београд, Асоцијација просторних планера
Србије, Завод за урбанизам Суботица. Април 2005. Палић. стр.129-138.
10. Чолић, Р. и Радосављевић, З. (2005). Неки аспекти сагледавања урбанистичког плана као
инструмента за боље управљање развојем у Менаџмент у планирању и управљању
градовима. Научно-стручни скуп Крушевац, 15-18 јун 2005. Удружење урбаниста Србије.
стр.349-358.
11. Томић, В., Кара-Пешић, Ж. и Чолић, Р. (2004). Могућности унапређења постојећег
планирања на нивоу локалног стратешког плана, Научно-стручни скуп са међународним
учешћем, зборник радова Локална самоуправа у планирању и уређењу простора и насеља
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(ур. З. Радосављевић, Б. Шећеров и М. Пејић). Асоцијација просторних планера Србије,
Географски факултет, Златибор, мај 2004. стр. 23-36.
12. Чолић, Р., Ристић, С. и Радосављевић, З. (2003). Ка операционализацији концепта одрживог
развоја – искуства Велике Британије и Француске, Научно-стручни скуп са међународним
учешћем, зборник радова Планска и нормативна заштита простора и животне средине
(ур. Станковић, С., Филиповић, Д., и Шећеров, В.).Географски факултет у Београду,
Асоцијалција просторних планера Србије. Палић 2003. стр. 69-82.
13. Чолић, Р., Радосављевић, З., Јоксић, М. (2001). Заштита и унапређење квалитета животне
средине у процесу планирања, Научно-стручни скуп са међународним учешћем, зборник
радова Планска и нормативна заштита простора и животне средине (ур. Д.Филиовић,
Д.Ђорђевић, С.Станковић). УУС, Географски факултет, АППП,Палић, Новембар 2001. стр.
411-420.
14. Ђукић, А. Чолић, Р. (2001). Грађанин – од пасивног корисника ка активном учеснику у
урбанистичкој делатности у Принципи и пракса одрживости у развоју насеља у СрбијиСимпозијум Насеља у Србији у 21.веку. (ур. Р.Богдановић, Б.Стојков). Удржење урбаниста
Србије, Удружење урбаниста Златиборског округа, Златиборски округ, Косјерић, 18-20.мај.
2001. стр. 376-388.
Саопштење са скупа националног значаја штампано у изводу – М64
_у периоду од последњег избора у звање
1. Маруна, М., Чолић, Р., Миловановић Родић, Д. (2017). Управљање развојем резилијентних
градова: пример Обреновца. Зборник радова Прва научна конференција о урбаној
безбедности и урбаном развоју, 21. јун 2017., стр. 23-29. Факултет безбедности и
Архитектонски факултет Универзитета у Београду, Београд, Србија.
Ауторизована дискусија са националног скупа – М65
_у периоду од последњег избора у звање
1. Чолић, Р. (2018). Приступ и кораци у изради Стратегије одрживог и интегралног урбаног развоја
Србије до 2030, и Приоритетна подручја интервенције и национални програми урбаног развоја,
Излагањe на Конференцији о Нацрту Националне стратегије одрживог и интегралног урбаног
развоја, у организацији: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (МГСИ) уз
подршку GIZ/AMBERO Пројекта, 14.Децембар, 2018, Клуб посланика, Београд.
http://www.urbanlandmanagement.rs/sr/news-and-events/project-closing-event-the-draft-of-the-firstnational-urban-strategy-for-serbia/
2. Чолић, Р. (2018). Први кораци у изради Стратегије одрживог и интегралног урбаног развоја Србије,
14. Међународни научно-стручни скуп Летња школа урбанизма, Удружење урбаниста Србије,
1.6.2018.године, Бијељина, Република Српска, https://www.urbanlandmanagement.rs/news-andevents/2018-summer-planning-school/
3. Чолић, Р. (2017). Примена нових инструмената одрживог и интегралног урбаног развоја у Србији у
контексту процеса придруживања ЕУ, 13. Међународни научно-стручни скуп Летња школа
урбанизма, Удружење урбаниста Србије, 1.6.2017.године, Вршац.
4. Чолић , Р. 2016). Стратегија интегралног урбаног развоја – Примери Крагујевца, Ужица и Краљева,
Предавање по позиву у оквиру округлог стола Стратешко управљање урбаним развојем -
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међународни научни пројекат FP7 TURaS, Институт за архитектуру и урбанизам Србије – ИАУС,
5.10.2016. Београд
5. Чолић, Р. (2015). Стратегија интегралног урбаног развоја , у оквиру Семинара Јачање националних
капацитета за одрживо становање и урбани развој у организацији: Министарство
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (МГСИ), Економска комисија Уједињених нација за
Европу (UNECE), Програм Уједињених нација за људска насеља (UN-HABITAT), Програм
Уједињених нација за развој (UNDA), 9.11.2015. Београд,
https://www.unece.org/housing-and-land-management/projects/housingunda/serbia.html
6. Čolić, R. (2015). Urbane politike, međunarodni Naučno-stručni skup 11. Letnja škola urbanizma Planski
osnovi , urbane politike i izmene i dopune Zakona o planiranju i izgradnji i Zakona o državnom premeru i
katastru, 14-16. maj2015. Kragujevac, Hotel "Šumarice".
А.3.5.7 ТЕХНИЧКА РЕШЕЊА
Битно побољшано техничко решење на националном нивоу - М84
_у периоду од последњег избора у звање
1. Реализација пројекта партиципативног буџетирања града Панчева за 2017.годину у
процесу сарадње управе града Панчева и Универзитета у Београду-Архитектонског
факултета: Нов модел сарадње локалне самоуправе и високошколске установе.
Институције: Град Панчево и Архитектонски факултет Универзитета у Београду. Аутори: др
Данијела Миловановић Родић, др Марија Маруна, др Ратка Чолић испред АФ и Предраг
Живковић, заменик градоначелника испред Града Панчева и Тима за организацију и
имплементацију фаза у процесу партиципатвног буџетирања уз учешће јавности у изради
дела буџета града Панчева за 2017. годину. МИШЉЕЊЕ о техничком решењу Београд,
17.01.2018.
А.3.5.8 ПАТЕНТИ
Ауторска изложба са каталогом уз научну рецензију – М99
_у периоду од последњег избора у звање
1. Изложба студентских радова, Мастер програм Интегрални урбанизам, Мастер завршни
радови ''Јачање културног идентитета на подручју Дунава'', Архитектонски факултет у
Београду, Град Смедерево, у оквиру INTERREG Danube Transnational Programme DANUrB
пројекта. Aутори изложбе: Ђукић, А., Чолић, Р., Радосављевић, У., К.Лаловић, Б.Митровић,
Д.Миловановић Родић, Место изложбе: главни хол Центра за културу, Смедерево, период
трајања изложбе: 25.9.-10.10.2018.
2. Интегрални урбани пројекти за ''Јачање културног идентитета на подручју Дунава'' на
примеру Смедерева, у оквиру INTERREG Danube Transnational Programme DANUrB пројекта.
Aутори изложбе: Ђукић, А., Чолић, Р., Радосављевић, У. Место изложбе: свечана сала
Архитектонског факултета, Београд. период трајања изложбе: 2-7.јул 2018.
3. Инструменти управљања интегралним урбаним развојем на примеру града Панчева. Хол
у згради скупштине општине града Панчева, Краља Петра 1, Панчево. 7-15. јул 2016. Аутори
изложбе: Миловановић Родић, Д., Маруна, М., Чолић, Р.
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4. Интегрални урбани пројекти за управљање ризиком од поплава на примеру Обреновца.
Свечана сала Архитектонског факултета, Београд . 2-9. јул 2015. Аутори изложбе: Чолић, Р.,
Маруна, М., Миловановић Родић, Д., Лаловић, К.
А.3.5.9 ИЗВЕДЕНА ДЕЛА, НАГРАДЕ, СТУДИЈЕ, ИЗЛОЖБЕ, ЖИРИРАЊА И КУСТОСКИ РАД ОД
МЕЂУНАРОДНОГ ЗНАЧАЈА
Студија, експертиза – М103
_у периоду од последњег избора у звање
1. Gauly, J. & Colic, R. (2018). Integrated Urban Development Strategy – Guide for Cities and
Municipalities, AMBERO Consulting Belgrade, Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH,оn behalf of the German Federal Ministry for Economic
Cooperation and Development (BMZ), Belgrade, December, 2018. Novi Sad: Artprint Media, 106
pp. ISBN 978-86-914025-9-4(AC) CIP 711.4(497.11)(035) COBISS.SR-ID 270909708/ Гаули, Ј,
Чолић, Р. (2018). Стратегија интегралног урбаног развоја – Водич за градове и општине,
AMBERO Consulting, представништво Београд, Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH,оn behalf of the German Federal Ministry for Economic
Cooperation and Development (BMZ), Belgrade. Београд, децембар, 2018. Нови Сад: Artprint
Media, 108 стр. ISBN 978-86-914025-8-7(AC) CIP 711.4(497.11)(035) COBISS.SR-ID 270907404
http://www.urbanlandmanagement.rs/wp-content/uploads/2019/01/Guide-IUDS-SRB-II.pdf
2. Biga, D., Čolić, R., Milić, Đ., Mueller, H., Radosavljević, Z., Stošić, M., Trkulja, S. (2017) National
Land Use Code, Ministry of Construction,Traffic and Infrastructure, supported by Deutsche
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH on behalf of the German Federal
Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ), Colorgrafx, Belgrade, September,
2017. ISBN 978-86-900093-1-2
http://www.urbanlandmanagement.rs/wp-content/uploads/2017/11/National-Land-Use-CodeWEB.pdf
3. Mueller, H., Wehrmann, B., Čolić, R., Fürst, A., Begović, B., Jochheim-Wirtz, C., Božić, B., Ferenčak,
M., Zeković, S. (2015). Strengthening of Local Land Management in Serbia. Results of 6 Years of
German-Serbian Cooperation. Module 1: Urban Land Management. AMBERO Consulting
Representative Office Belgrade, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)
GmbH, Colorgrafx, Belgrade. December 2015. ISBN 978-86-914025-5-6 / Милер,Х., Верман, Б.,
Чолић, Р., Фиртс, А., Беговић, Б., Јокајм Вирц, К., Божић, Б., Ференчак, М., Зековић, С. (2016)
Управљање земљиштем у урбаним подручјима у Србији, Резултати шестогодишње
српско-немачке сарадње, Могул 1: Управљање земљиштем у урбаним подручјима,
AMBERO Consulting представништво Београд, Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, GIZ канцеларија у Београду, Colorgrafx, Београд, Март
2016.ISBN 978-86-914025-7-0
http://www.urbanlandmanagement.rs/wp-content/uploads/2015/12/Six-Years-ofStrengthening-of-Local-Land-Management-Urban-Module_ENG.pdf
http://www.urbanlandmanagement.rs/wpcontent/uploads/2016/05/20160524_Impact_study_SRB_P.pdf
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_до избора у звање доцента
1. Čolič, R., Mojović, Đ., Petković, M., Čolić, N. (2013). Guide for Participation in Urban Development
Planning. Belgrade: GIZ/AMBERO-ICON. ISBN 978-86-914025-2-5 UDK 711.4(497.11)(035) COBISS
198787340
http://www.urbanlandmanagement.rs/wp-content/uploads/2014/10/VODIC-Engleski.pdf
Награда на међународној изложби – М104 (СУА1.4)
_у периоду од последњег избора у звање
1. Р.Чолић, ментор, Мастер пројекат ''Управљање развојем јавних простора као културног наслеђа
заједнице - Повежи (се за) град'' м.и.у. Милица Ристовић, 1. награда у категорији Студентски
радови 27. Међународном салону урбанизма, Рума, 8-13.11.2018. Изложбени каталог 27.
Међународни салон урбанизма, 8-13 новембар, 2018. Рума: УУС.
2. Маруна, М., Миловановић Родић, Д., Чолић, Р., Лаловић, К. (ур.) (2017). Публикације завршних
радова три генерације студената мастер академских студија ''Интегрални урбанизам''
Архитектонског факултета Универзитета у Београду. Награда на 7. Салону пејзажне архитектуре
31.05-30.06.2017. год: 1. награда. Категорија: Публикације. Изложбени каталог 7. Салон пејзажне
архитектуре. Београд: УПАС и ГХТ САНУ, стр: 10-11, и 44. CIP 712:069.9(497.11)''2017''(083.824)
712(497.11)''20''(083.824), ISBN 978-86.7025-725-2 (УПАС)
3. Бига, Д., Чолић, Р. Милић, Ђ., Милер, Х., Радосављевић, З., Стошић, М., Тркуља, С. (2017).
Класификација намена земљишта и планских ознака у планским документима, Београд: МГСИ.
1.награда у категорији Публикације на XXVI Међународном салону урбанизма у Нишу, Ниш,
8.11.2017. Изложбени каталог 26. Међународни салон урбанизма, 8-13 новембар, 2018. Ниш: УУС.
ISBN 978-86- 84275-39- 6
4. Др Чолић, Ратка (2017). Годишња награда за афирмисање и унапређење струке, Асоцијација
просторних планера Србије, Београд, 20.10.2017.
5. Маруна, М., Чолић, Р. (ур)(2015). Иновативни методолошки приступ изради мастер рада.
Београд: Универзитет у Београду Архитектонски факултет“. 24. Међународни салон урбанизма у
Нишу. Категорија: Публикације Специјално признање.
6. Чолић, Р., Маруна, М., Миловановић Родић, Д., Лаловић, К. (ур)(2015). Интегрални урбани
пројекти за управљање ризиком од поплава на примеру Обреновца. Београд: Универзитет у
Београду-Архитектонски факултет. Награда на 24. Међународном салону урбанизма у Нишу:
Специјално признање. Категорија: Публикације. Изложбени каталог 24. Међународни салон
урбанизма, 3-13.11.2015. Ниш: УУС, стр.: 13.12. ИСБН 978-86-84275-35-8
7. Др Чолић, Ратка (2015). Награда ''Никола Добровић'' за остварене стручне резултате у области
урбанизма, Летња школа урбанизма у Крагујевцу, УУС, Крагујевац, мај 2015.
_до избора у звање доцента
1. Јевтовић,Д., Чолић, Р., Церхе, И. (ур.)(2013). "Стратегија интегралног урбаног развоја
централне градске зоне Крагујевца", Прва награда у категорији публикација на XXII
Међународнoм салону урбанизма у Нишу, УУС, Ниш, 8.11.2013.
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2. Др Чолић Ратка (2013). Годишња награда за остварене резултате који су значајно
допринели развоју и афирмацији струке, Летња школа урбанизма на Тари, УУС, Тара,
30.мај.2013.године
3. Град Ужице, руководилац пројекта Р.Чолић (2012). "Стратегија интегралног урбаног развоја
централне градске зоне Ужица", 1. награда у категорији студије и истраживања на XXI
Међународни салон урбанизма у Лесковцу, УУС, Лесковац, 8.11.2012.
4. EcoLogica Urbo, Kрагујевац, руководилац пројекта Р.Чолић (2012). ''СПУЖС за изградњу
стамбеног насеља „Ресава”, Деспотовац'', 1. награда у категорији заштита животне средине
на XXI Међународном салону урбанизма у Лесковцу, УУС, Лесковац, 8.11.2012.
5. EcoLogica Urbo, Kрагујевац, руководилац пројекта Р.Чолић (2012). ''Студија упоредног
вредновања локација са еколошког аспекта за изградњу стамбеног насеља у Деспотовцу'',
2. награда у категорији заштита животне средине на XXI Међународном салону урбанизма
у Лесковцу, УУС, Ниш, 8.11.2011.
6. Признање - за постигнуте резултате на афирмацији просторног и урбанистичког планирања
и друштвено ангажовање на остваривању циљева и задатака удружења, УУС, Летња школа
урбанизма, Крагујевац, 2011
7. Град Ниш, Ратка Чолић, руководилац пројекта (2007). ''Стратегија развоја града Ниша'',
Признање у категорији студије и истраживања 16. Међународног Салона урбанизма. УУС,
Ниш, новембар, 8.11.2007.
8. М.Ралевић, А.Ђукић, Р.Чолић, М.Јоксић, З.Вуксановић, У.Радосављевић (2001). ''Студија
развоја Славонског Брода'', 1.награда у категорији студије и истраживања на X
Међународном салону урбанизма у Нишу, Ниш, 8.11.2001.
Учешће на међународној изложби – М105 (СУА1.5)
(Осим наведених у категорији СУА 1.4)
_у периоду од последњег избора у звање
1. 27. Међународни салон урбанизма. Рума. ''Подстицање локалног одрживог и економског
развоја кроз израду планова детаљне регулације'', Категорија Публикације. Аутор: Ратка
Чолић. Изложбени каталог 27.Међународног салона урбанизма, 8-12.11.2018. Рума.
2. 26.Међународни салон урбанизма, Ниш. ''Стратегија интегралног урбаног развоја градског
приобалног појаса Смедерева'', Категорија Студентски радови. Наставник: др Ратка Чолић,
студенти: Милица Ристовић, Стефан Хаџи Арсеновић, Срђан Мићановић, Милица Ђурђевић
Изложбени каталог 26. Међународни салон урбанизма, 8-12.11.2017., Ниш.
3. 25. Међународни салон урбанизма. Сремска Митровица. "Инструменти управљања
интегралним урбаним развојем на примеру града Панчева" Категорија: Публикације.
Аутори: Данијела Миловановић Родић, Марија Маруна и Ратка Чолић. Изложбени каталог
25. Међународни салон урбанизма, 8-12.11.2016., Сремска Митровица, Београд: УУС, стр.:
13.05. ISBN 978-86-84275-37-2
Жирирање конкурса – M106
_до избора у звање доцента
1. Чолић, Р. (2013). Председник жирија XXII Међународнoг салона урбанизма у Нишу, УУС,
Ниш, 8.11.2013.
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А.3.5.10 ИЗВЕДЕНА ДЕЛА, НАГРАДЕ, СТУДИЈЕ, ИЗЛОЖБЕ, ЖИРИРАЊА И КУСТОСКИ РАД ОД
НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА
Награда на националном конкурсу – М109
_до избора у звање доцента
1. 1. награда – Урбанистички конкурс за бањско – рекреативни комплекс у Инђији" 1996. Члан
ауторског тима: Миодраг Ралевић, Мирјана Секулић, М. Милојевић, С. Аџић, Р. Медић,
Марија Маруна, Р.Стојановић.
Студија експертиза – M110
_у периоду од последњег избора у звање
1. Roganović, D., Vandić, V., Aleksić, J., Bartula. M., Milinković, M., Nišavić, L., Petrović, M., Marki,
M., Lieti, L., Veljović, V., Čolić, R. (2018) Akcioni plan za područje parka prirode "Golija" 20182022. godine, Beograd: Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge- UNOPS, Vranje:
Griffon studio, mart 2018. ISBN 978-86-920977-7-5 UDK 38.1(497.11)"2018/2022"
502.131.1(497.11)338.483(497.11 Голија) COBISS.SR-ID 259139852
http://www.europeanprogres.org/dokumenti/48_304223_publikacija-golija-akcioni-plan.pdf
2. Тркуља, С., Чолић, Р., Максин, М. (2018). Стратегија одрживог и интегралног урбаног
развоја Србије до 2030.године, Министарство грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре, подржано од стране Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, по налогу немачког Савезног министарства за економску
сарадњу и развој (BMZ), Унапређење управљања земљиштем на нивоу локалних
самоуправа у Србији, Београд, децембар 2018. 212 стр. ISBN 978-86-900093-3-6 CIP
711.4(497.11) COBISS.SR-ID 270942476/ Trkulja, S., Colic, R., Maksin, M., (2018). Sustainable and
Integrated Urban Development Strategy of the Republic of Serbia untill 2030, Ministry of
Construction, Traffic and Infrastructure, Belgrade, supported by Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH,оn behalf of the German Federal Ministry for
Economic Cooperation and Development (BMZ), Strengthening Municipal Land Management in
Serbia, Belgrade. Belgrade, December, 2018. Novi Sad: Artprint Media, 212 pp. ISBN 978-869000093-2-9 CIP 711.4(497.11) COBISS.SR-ID 270942988 (у поступку потврде)
http://www.urbanlandmanagement.rs/wp-content/uploads/2019/01/SIUR-R-SRBIJA-2030.pdf
http://www.urbanlandmanagement.rs/wp-content/uploads/2019/01/Sustainable-andIntegrated-Urban-Development-Strategy-of-Serbia-2030.pdf
3. Бига, Д., Чолић, Р., Милић,Ђ., Милер,, Х., Радосављевић, З., Стошић,М., Тркуља, С. (2017)
Класификација намена земљишта и планских ознака у планским документима,
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, подржано од стране Deutsche
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH по налогу немачког Савезног
министарства за економску сарадњу и развој (BMZ) Унапређење управљања земљиштем на
нивоу локалних самоуправа у Србији, Colorgrafx, Београд, Септембар 2017. ISBN 978-86900093-0-5. CIP 71 006.76:711.1 007:71]:004 COBISS.SR-ID 246475020
http://www.urbanlandmanagement.rs/wp-content/uploads/2017/11/Klasifikacija-namenazemljista-WEB.pdf
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http://www.urbanlandmanagement.rs/wp-content/uploads/2017/11/National-Land-Use-CodeWEB.pdf
4. Ивановић, С., Радосављевић, З., Рајић, Е., Филиповић, Д., Дрегер, Ш., Тилман, Г., Милер, Х.,
Чолић, Р. (2015) Водич за спровођење поступка стратешке процене утицаја на животну
средину у урбанистичком планирању, GIZ/AMBERO-ICON Пројекат, Београд: CSTAMPA. ISBN
978-86-914025-3-2
http://www.urbanlandmanagement.rs//wp-content/uploads/2014/12/SEAVODIC-Ser.pdf_
до избора у звање доцента
1. Чолић, Р.,Мојовић, Ђ., Петковић, М., Чолић, Н. (2013) Водич за партиципацију у планирању
урбаног развоја. Београд: GIZ/ AMBERO-ICON. ISBN 978-86-914025-1-8 UDK
711.4(497.11)(035)
COBISS
198786060
http://www.urbanlandmanagement.rs/wpcontent/uploads/2014/11/VODIC-participacije-Srpski.pdf
А.3.5.11 ОСТАЛИ НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РЕЗУЛТАТИ
А.3.5.11.1 УЧЕШЋЕ У НАУЧНО – ИСТРАЖИВАЧКИМ ПРОЈЕКТИМА МЕЂУНАРОДНОГ ЗНАЧАЈА
_у периоду од последњег избора у звање
1. 2018. међународни INTERREG Danube Transnational Programme DANUrB пројекта. University
of Belgrade - Faculty of Architecture, Institutional coordinatorAleksandra Djukic. Oрганизован је
рад на Мастер програму Интегрални урбанизам, Мастер завршни радови ''Јачање
културног идентитета на подручју Дунава'', студената генерације 2017/2018 године.
Руководиоци израде тезе, пројекта и завршног рада Ван Проф Александра Ђукић, ван проф
Урош Радосављевић, доц. Ратка Чолић..
2. 2019-2020 ERASMUS+ KA1 programme of Higher Education and Staff Mobility. University of
Stutgart (Universität Stuttgart), Faculty of Architecture and Urban Planning and University of
Belgrade, Faculty of Architecture. Institutional coordinator Marija Maruna. Teaching mobility and
joint teaching programe.
3. 2016-2018. ERASMUS+ KA1 programme of Higher Education and Staff Mobility. University of
Stutgart (Universität Stuttgart), Faculty of Architecture and Urban Planning and University of
Belgrade, Faculty of Architecture. Institutional coordinators Marija Maruna and Ratka Čolić.
Teaching mobility and joint teaching programe.
4. 2016-2017. Erasmus+ KA2 CBHE project Creating the Network of Knowledge Labs for
Sustainable and Resilient Environments (KLABS). Institutional coordinator Nataša Ćuković.
Contribution to book series Reviews of Sustainability and Resilience of the Built Environment for
Education, Research and Design.
5. 2014-2015. Politecnico di Milano, Italy, Department of Architecture Built Environment and
Construction Engineering (DABC), IMM Design Laboratory for Urban Sustainability and
University of Belgrade, Faculty of Architecture, "Sustainable Development of a new pilot
neighborhood via IMM in New Belgrade (Serbia)", Contributors: Massimo Tadi, Marija Maruna,
Ratka Čolić, Gabriele Masera, and Mohammad Hadi Zadeh.
_до избора у звање доцента
1. 2010-2015. GIZ/AMBERO-ICON ‘’Strengthening of Local Land Management in Serbia’’/''Унапређење
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управљања земљиштем на нивоу локалних самоуправа у Србији'', координатор сарадње са
Архитектонским факултетом Универзитета у Београду.
2. 2005- 2008. Setlement and Integration of Refugees Programme (SIRP). UN Habitat - United Nations
Human Settlements Programme, Office in Belgrade, координатор развијања капацитета локалних
самоуправа и сарадње са Архитектонским факултетом Универзитета у Београду.
А.3.5.11.2 УЧЕШЋЕ У НАУЧНО – ИСТРАЖИВАЧКИМ ПРОЈЕКТИМА НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА
_у периоду од последњег избора у звање
1. 2009. Научно истраживачки пројекат ''Студијско –аналитичке основе Стратегије просторног
развоја Републике Србије'' – 3.део ''Просторно уређење, заштита и развој''. Радна свеска "Улога и
однос града и села - функционална урбана подручја". Министарство за науку и технологију
Републике Србије. Географски факултет Универзитета у Београду. Велимир Шећеров, Марија
Невенић, Ратка Чолић, Драгутин Тошић.
2. 2009. Научно истраживачки пројекат ''Студијско –аналитичке основе Стратегије просторног
развоја Републике Србије'' – део Ђ – Стратешки приоритети 2009-2013 – Ка остварењу стратешких
приоритета – Тематска свеска: Функционална урбана подручја – однос села и града
.Министарство за науку и технологију Републике Србије. Географски факултет Универзитета у
Београду. Велимир Шећеров, Марија Невенић, Ратка Чолић, Драгутин Тошић.
А.3.5.11.3 РЕЦЕНЗИЈЕ
Рецензија радова у водећем часопису међународног значаја М21
_у периоду од последњег избора у звање
1. 2019. CITIES, Elsevier
Рецензија радова у часопису међународног значаја верификованог посебном одлуком М24
_у периоду од последњег избора у звање
1. 2017. SPATIUM, Institute of Architecture and Urban & Spatial Planning of Serbia, Belgrade, Serbia
2. 2016. SPATIUM, Institute of Architecture and Urban & Spatial Planning of Serbia, Belgrade, Serbia
3. 2015. SPATIUM, Institute of Architecture and Urban & Spatial Planning of Serbia, Belgrade, Serbia
4. 2014. SPATIUM, Institute of Architecture and Urban & Spatial Planning of Serbia, Belgrade, Serbia
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А.4 ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ ДОЦЕНТА
Изборни услови:
А.4.1. СТРУЧНО-ПРОФЕСИОНАЛНИ ДОПРИНОС
А.4.1.1. Председник или члан организационог одбора или учесник на стручним или научним
скуповима националног или међународног нивоа
Кандидаткиња је учествовала на 18 међународних и 25 националних научних конференција,
члан научног одбора 3 међународне и 7 националних научних конференција, модератор сесија
на више националних научних скупова Поред тога учествовала у раду 8 међународних и 17
националних радионица и 4 семинара.
Чланство у научним одборима међународних конференција
_у периоду од последњег избора у звање
1. Члан Научног одбора Mеђународног научно-стручног скупа 14. Летње школе урбанизма
”Измене Закона о планирању и изградњи, Развојни коридори Србије и Југоисточне
Европе, ГеоСрбија, Урбана комасација’’, Удружењеурбаниста Србије и Републички
геодетски завод уз подршку GIZ/ AMBERO/ ICON Пројекат и Грађевинско-архитектонског
факултета Бањалука, Бијељина, Република Српска, 31.мај -2 јун 2018.
2. Члан Научног одбора Друге међународне конференције ”Очување и унапређење
историјских градова’’, Општина Сремски Карловци и Покрајински завод за заштиту
споменика културе, Петроварадин, Сремски Карловци, 14-15.мај 2015.
_до избора у звање доцентa
1. Члан Научног одбора the First International Conference in Sremski Karlovci on”Preservation and
Improvement of Historic Towns’’, Сремски Карловци, 15-16.мај 2014
Чланство у научним одборима националних конференција
_у периоду од последњег избора у звање
1. Члан научног одбора међународног научно-стручног скупа 15. Летња школа урбанизма: ''
Урбанистичко планирање у новом закону: објашњења, искуства и жеље, Анализа примене
новог закона о поступку уписа у катастар непокретности, Будућност је пред нама! каква
је?''. Удружење урбаниста Србије и Републички геодетски завод под покровитељством
Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Министарства просвете, науке
и технолошког развоја Градa Сомбора, Сомбор, 29.мај-1-јун, 2019.
2. Члан научног одбора међународног научно-стручног скупа 13. Летња школа урбанизма:
''Урбанистичко и просторно планирање у последњој деценији, Управљање геопросторним
подацима, издавање грађевинских дизвола, спровођење новог Закона о становању'.
Удружење урбаниста Србије и Републички геодетски завод у сарадњи са GIZ/AMBERO,
Вршац, 1-3.јун, 2017.
3. Члан Научног одбора међународног научно-стручног скупа 12. Летња школа урбанизма:
''Статус урбанизма и урбанистичких институција, Геоинформатика, Спровођење нових
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комплементарних закона и прописа''. УУС и РГЗ уз подршку GIZ пројекта, Јагодина, 1719.мај, 2016.
4. Члан Научног одбора међународног научно-стручног скупа 11. Летња школа урбанизма:
'Плански основи, урбане политике, Измене Закона о планирању и изградњи и Закона о
државном премеру и катастру'' УУС и РГЗ уз подршку GIZ пројекта, Крагујевац, 14-16.мај,
2015.
_до избора у звање доцента
1. Члан Научног одбора међународног научно-стручног скупа 10. Летња школа урбанизма:
''Планирање простора, урбанизам и изградња, комплементарни закони и
реиндустријализација'', Врњачка Бања, 29-31.мај, 2014.
2. Члан Научног одбора међународног научно-стручног скупа 9. Летња
школа
урбанизма:''Нови инструменти планирања простора у тржишним условима, процена
вредности непокретности'', Тара, 2013.год.
3. Члан Научног одбора међународног научно-стручног скупа 8. Летња школа урбанизма:
''Нови и актуелни закони о уређењу простора и њихово спровођење, приоритетни
инвестициони програми и објекти'', Тара, 2012.год.
Модератор на научној конференцији националног значаја
_у периоду од последњег избора у звање
1. Модератор на панелу ''Ка едукацији за одрживи развој'' у оквиру обележавања Светског дана
градова ''World Cities’ Day “, Архитектонски факултет, Универзитет у Београду, 31.10.2018.године,
http://www.arh.bg.ac.rs/2018/10/27/obelezavanje-svetskog-dana-gradova-world-cities-day-2018-naarhitektonskom-fakultetu-31-10-2018/?pismo=lat
2. Модератор сесије на X Научно-стручном скупу са међународним учешћем. Планска и
нормативна заштита простора и животне средине. Асоцијација просторних планера Србије и
Универзите у Београду- Географски факултет, Суботица – Палић., 11-13. Мај 2017. Назив сесије:
Правни, институционални и методолошки оквир заштите простора и животне средине.
Учешће на међународним радионицама
_у периоду од последњег избора у звање
1. Workshop ‘’Sharing Social Responsibilty’’, on the 12th Federal Congress on National Urban
Development Policy Sharing Social Responsibility for Cities and Rural Areas, Organised by
Bundesministerium des Innern, fur Bau und Heimat, Organised by GIZ/AMBERO Urban Land
Management Project, 17th -19th September, 2018, Frankfurt am Main, Germany.
2. Workshop ‘’National urban development programs’’, Bundesministerium des Innern, fur Bau und
Heimat , Berlin, and City of Lepzig, Organised by GIZ/AMBERO Urban Land Management Project,
June, 11th -15th, 2018. Berlin & Leipzig, Germany.
3. Workshop ‘’Big Blue Book of UN-HABITAT network of Universities’’, UN-HABITAT 9 World Urban
Forum Kuala Lumpur, Malesia, under GIZ /AMBERO Project „Strengthening of local land
management in Serbia’’ Ninth Session, Kuala Lumpur, Malesia 7-14 Ferbruary 2018.
4. Workshop on ‘’Citizen participation: an essential tool in local democracy’’, Organised by the
Congress of Local and Regional Authorities of the Council of Europe (the Congress), Implemented
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jointly with the Council of Europe Centre of Expertise for Local Government Reform, Directorate
General of Democracy, Novembar 16-17, 2016, Chisinau, Moldova
5. Workshop on ‘’Community of Practice on local democracy in the Eastern Partnership Countries
Programme “Strengthening institutional frameworks for local governance” is part of the CoE/EU
Eastern Partnership Programmatic Co-operation Framework (PCF) during 2015 – 2017 in the
Eastern Partnership countries (Armenia, Azerbaijan, Georgia, Moldova, Ukraine and Belarus),
implemented by the Congress of Local and Regional Authorities of the Council of Europe (the
Congress), in close co-operation with the Directorate General for Democracy, October 7-8, 2016.
Strasbur, France.
6. Workshop ‘’Integrated Urban Policies’’, the 9th Federal Congress on National Urban Development
Policy, ‘’URBAN ENERGIES- LIVING INTEGRATION’’ Leipzig, Kongresshalle at the Leipzig Zoo,
Organised by GIZ/AMBERO Urban Land Management Project, September 16-18, 2015. Lepizig,
Germany.
_до избора у звање доцентa
1. 2012. Workshop ‘’Urban Synergies’’, UN-HABITAT VI World Urban Forum, Naples, Italy, Sixth
Session, Naples, Italy, 1-7 September 2012.
2. 2012. World Bank-Austria Urban Partnership Program ''City to City Dialogue: Workshop 1,
“Municipal finances and Urban Planning & Land Management’’, Ratka Colic, GIZ/AMBERO Project
‘’Early participation in Urban Planning in Serbia’’, November 5-7, 2012, Budva.
http://wb.nalas.eu/view.php?fDocumentId=1163
Учешће на националним радионицама
_у периоду од последњег избора у звање
1. Panel Okrugli sto „Arhitektura… za bolji svet!“ (“Architecture… for a better world!”), Učesnici:
Doc. dr. Luka Korlaet, Arhitektonski fakultet u Zagrebu, Kabinet za stambene zgrade; Nenad
Mitošević, Head of Commercial Section, Ambasada Danske u Srbiji; Donna Luckman, CEO, ATA –
Alternative Technology Association; van. prof. Goran Vojvodić i doc. dr Ratka Čolić. U okviru “Noć
arhitekture” povodom Svetskog dana arhitekture (UIA – World Architecture Day 2018 –
“Architecture… For A Better World”). Arhitektonski fakultet u Beogradu i Ambasada Republike
Slovačke. 1.10. 2018.
2. Прва Национална радионица у оквиру INTERREG пројекта „Јачање капацитета за
унапређење територијалне атрактивности Дунавског региона” (Strengthening Capacities to
Enhance Territorial Attractiveness of the Danube Region – ATTRACTIVE DANUBE) за јачање
институционалних капацитета, Београд, 22.4.2019., Хотел „88 rooms”
3. Друга националнa радионица у оквиру INTERREG пројекта „Јачање капацитета за
унапређење територијалне атрактивности Дунавског региона” (Strengthening Capacities to
Enhance Territorial Attractiveness of the Danube Region – ATTRACTIVE DANUBE), за
успостављање мониторинг платформе за атрактивност простора Србије (МПАПС), ИАУС,
Београд, 17.10.2017. Хотел „88 rooms”
4. Првa националнa радионица у оквиру INTERREG пројекта „Јачање капацитета за
унапређење територијалне атрактивности Дунавског региона” (Strengthening Capacities to
Enhance Territorial Attractiveness of the Danube Region – ATTRACTIVE DANUBE), за
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успостављање мониторинг платформе за атрактивност простора Србије (МПАПС), ИАУС,
Београд, 25.5.2017. Хотел „88 rooms”
5. ''Урбана лабораторија'' ''Climate Protection in Urban Development’’ GIZ/AMBERO Project
‘’Strengthening of local land management in Serbia’’, SCTM, 26.01.2017. Belgrade
6. ''Урбана лабораторија'', ''Рани јавни увид – искуства примене у урбанистичком планирању'',
GIZ/AMBERO, СКГО, 27.10.2015., Београд.
7. ''Урбана лабораторија'' ''Стратешка процена утицаја на животну средину (СПУ) у
урбанистичком планирању'', GIZ/AMBERO, СКГО, 23.09.2015., Београд
8. ''Урбана лабораторија'' ''Класификација и категоризација намена у планирању на нивоу
локалних самоуправа'', GIZ/AMBERO, СКГО, јун 2015., Београд.
_до избора у звање доцента
1. ''Урбана лабораторија'' ''Интегрални приступ планирању урбаног развоја у Србији –
допринос приближавању Србије Европској унији'', GIZ/AMBERO, ЗИРА, 02.08.2014., Београд
2. Међународни панел Albpach Panel, Dr RatkaČolić, nacionalni ekspert za Urbano planiranje,
Ambero Consulting, 17.09.2012. Institut za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu
3. ''Урбана лабораторија'' ''Стратешка процена утицаја у урбанистичким плановима'',
GIZ/AMBERO, СКГО, 14.06.2012., Београд.
4. ''Урбана лабораторија'' ''Студија изводљивости'' GIZ/AMBERO, Хотел М, 12.04. 2012.,
Београд
5. ''Урбана лабораторија'' ''Примена урбаног дизајна'' GIZ/AMBERO, СКГО, 23.02. 2012.,
Београд
6. ''Урбана лабораторија'', ''Possibilities of revitalizing Brownfields sites in Serbia'', GIZ/AMBERO
Project ‘’Strengthening of local land management in Serbia’’Хотел М, 09.06.2011. Београд
7. ''Урбана лабораторија'', ''Економски аспекти и модели развоја грађевинског земљишта'',
GIZ/AMBERO Project ‘’Strengthening of local land management in Serbia’’, 8.фебруар , 2011,
Београд
8. ''Урбана лабораторија'', ''Sustainable spatial and urban planning'', GIZ/AMBERO Project
‘’Strengthening of local land management in Serbia’’, СКГО, 9.12.2010. Београд
9. Округли сто на тему ''Однос урбанистичког и стратешког планирања развоја територије –
СИРП (UN-HABITAT) приступ изради стратегија развоја градова у Србији'', Културни центар
Београд, Недеља архитектуре, 6.7.2007. год. http://www.seecult.org/node/22696
Учешће на семинарима
_у периоду од последњег избора у звање
1. Seminar on ‘’Project Management in Urban Renewal Areas’’- Brownfields locations on Industrial
heritage, HWT Oberschöneweide (Kabelwerk Oberspree), AEG - University of Applied Sciences
(Technology and Economy), Incubator, Technology Center, Businesses, Connected to Urban
Subcenter; Rentec - Private Project Development, Business in Historic Buildings; Wildau
University of Applied Sciences; Fachhochschule and Technology Center, Former Industrial
Complex, Actually part of City Center with University, Technology Center, Incubator, LED Office;
Organised by GIZ/AMBERO Urban Land Management Project, April 25-28, 2017, Berlin, Germany.
2. Peer-review on “Engaging citizens in local policy making”, Line of Action III of the project
“Support to Consolidating Local Democracy in Armenia”, implemented by the Council of Europe,
October 27-28, 2016, Armenia.
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_до избора у звање доцента
1. "Интегрални информациони системи. Инструмент за управљање територијом". UN-HABITAT
SIRP (Програм становања и трајна интеграција избеглица). Програм је финансиран од
стране Италијанске Владе. 01.06. 2006., Београд.
2. "Планирање локалне одрживе заједнице: концептуални оквир и оперативне технике".
UN.HABITAT SIRP (Програм становања и трајна интеграција избеглица). Програм је
финансиран од стране Италијанске Владе. 14-15. 09. 2005., Београд
Учешће на урбанистичко-архитектонским конкурсима
_до избора у звање доцента
1. 1996. "Конкурс за бањско – рекреативни комплекс у Инђији", Ауторски тим: Миодраг
Ралевић, Мирјана Секулић, М. Милојевић, С. Аџић, Ратка Медић, М. Маруна, Р.Стојановић
Учешће на изложбама различитог карактера
_у периоду од последњег избора у звање
1. Изложба World Cities’ Day ''Светски дан градова", UN-HABITAT UNI и Архитектонски факултет
Универзитета у Београду, Београд, 30.10.2018., Ментор студентских радова
2. Међународни 27.Салон урбанизма, Рума, 2018., Аутор и Ментор студентског рада
3. Међународни 26.Салон урбанизма, Ниш, Аутор и Ментор студентског рада
4. Међународни Салон пејзажне архитектуре, 2017, Београд, Аутор и Ментор студентских
радова
_до избора у звање доцента
1. Конкурс за бањско – рекреативни комплекс у Инђији", Ауторски тим: М.Ралевић,
М.Секулић, М. Милојевић, С. Аџић, Р.Медић, М. Маруна, Р.Стојановић
А.4.1.2. Председник или члан у комисијама за израду завршних радова на академским
специјалистичким, мастер и докторским студијама
_у периоду од последњег избора у звање
Менторства у студентским завршним радовима – мастер студије
1. Осам мастер завршних радова у 2018/2019.школској години на МАС Интегрални урбанизам
на Архитектонском факултету у Београду. Предметна територија је насеље Ћићевац. Радови
су припремани у оквиру формализоване сарадње АФ и Ћићевца и уз учешће консултаната
из локалних и националних релевантних институција. Тема студија: ''Идентитет малих
градова у Србији - пример Ћићевца/ Инструменти управљања развојем територије''
-Ана Томић, ''Подстицање урбаног развоја малих градова кроз јачање социјалне инклузије
и унапређење услуга социјалне заштите у Ћићевцу''
30

-Стефан Михаиловић, ''Интермодално чвориште на територији Општине Ћићевац''
-Милан Миленковић, ''Унапређење управљања ризицима И заштите од поплава на
територији општине Ћићевац''
-Милена Ђукић, ''Подстицање запошљавања кроз развој социјалног предузетништва и
активирање градитељског наслеђа као просторног ресурса у сврху постизања инклузивног
урбаног развоја''
-Милица Томашевић, ''Дигитализација културног наслеђа у циљу афирмисања идентитета
Мојсињске Свете горе''
-Бошко Жакула, ''Алтернативни извори финансирања као подршка урбаном развоју''
-Стефан Стојиљковић, ''Заштита и унапређење животне средине одрживим управљањем
отпада на територији општине Ћићевац''
-Ема Зороњић, ''Ревитализација напуштених домаћинстава у селу Браљина у циљу развоја
руралног туризма''
2. Шест мастер завршних радова у 2017/2018. школској години на МАС Интегрални урбанизам
на Архитектонском факултету у Београду. Предметна терирорија је град Смедерево. Радови
су рађени у оквиру формализоване сарадње АФ и града Смедерева, и у оквиру ЕU DANURB
INTERREG пројекта „Изградња регионалне мреже кроз туризам и образовање ради јачања
дунавског културног идентитета и солидарности”. Тема студија: ''Јачање културног
идентитета на подручју Дунава - Инструменти управљања развојем територије''
-Срђан Мићановић, ''Развој капацитета за умрежавање и управљање комплексом Старе
железаре''
-Невена Мандић, ''Атлас објеката културног насљеђа који уживају претходну заштиту (за
инвеститоре)- Бисери Дунава''
-Маргита Вајовић, ''Стамбена комуна у џепу''
-Милица Ђурђевић, ''Смедерево- Европска престоница младих''
-Стефан Хаџи Арсеновић, ''Ревитализација браунфилд локација кроз креативне економијебраун ап''
-Милица Ристовић, ''Управљање развојем јавних простора као културног наслеђа заједнице
– Повежи (се за) град''
3. Oсам мастер завршних радова у 2016/2017. школској години на МАС Интегрални урбанизам
на Архитектонском факултету Универзитета у Београду. Предметна терирорија је град
Панчево. Радови су рађени у оквиру формализоване сарадње АФ и града Панчева и уз
учешће консултаната из локалних и националних релевантних институција. Тема студија:
''Управљање јавном својином - пример Панчева/ Инструменти управљања урбаним
развојем на више нивоа''.
-Еврен Доган, ''Impacts of revitalization of a deteriorated city center on local economic
development''
-Александра Петковић, ''Међугенерацијска солидарност у градској средини''
-Ђорђе Лукић, ''Панчево град пешака- управљање јавном својином као подлогом за развој
одрживе урбане мобилности у граду Панчеву ''
-Милица Јовановић, ''Јавна својина као подршка социјалном становању''
-Јелица Живуљ, ''Програм подршке развоју пољопривреде руралних локалних заједница
кроз уступање пољопривредног земљишта образовним установама на територији општине
- Панчево- модел школске баште''
-Марија Јеленић, ''Е-платформа за квалитетније управљање водама града Панчева''
-Јелена Радеч, ''Мапирање напуштених и неискоришћених простора у циљу квалитетнијег
управљања јавном својином''
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-Анђела Ристић, ''Панчево по мери деце-активирање недовољно искоришћених јавних
простора за потребе испуњавања норми и стандарда у оквиру социјалне инфраструктуре''
4. Девет мастер завршних радова у 2015/2016. школској години на МАС Интегрални
урбанизам на Архитектонском факултету Универзитета у Београду. Радови су рађени у
оквиру формализоване сарадње АФ и града Панчева и уз учешће консултаната из локалних
и националних релевантних институција. Тема студија: ''Стратегија одрживог развоја
Панчева/ Инструменти управљања урбаним развојем на више нивоа''.
-Михаило Микавица, ''Мониторинг имплементације стратегије развоја – пример Панчева''
-Богдан Николичић, ''Е-платформа развојних идеја''
-Марина Пешић, „Neigbourhood committees“ у активирању неискоришћених јавних
простора у централној градској зони Панчева''
-Александра
Милошевић, ''Погушћавање градских блокова кроз јавно приватно
партнерство''
-Милош Николић, ''Позиционирање културне понуде Панчева у мрежу културне понуде
дунавске Руте''
-Марта Минић, ''Колаборација за ревитализацију индустријског наслеђа''
-Ивана Јаношевић, ''Зелени меридијани Панчева''
-Милош Бабовић, ''Развој бициклистичког саобраћаја у Панчеву''
-Ива Михаела Бабкова, ''Мапирање загађивача у области заштите животне средине и
креирање ГИС базе података на примеру Панчева''
5. Два мастер завршна рада у 2014/2015. школској години на МАС Интегрални урбанизам на
Архитектонском факултету Универзитета у Београду. Радови су рађени у оквиру сарадње
АФ, GIZ/AMBERO пројекта, TU Berlin и града Обреновца уз учешће консултаната из локалних
и националних релевантних институција. Тема студија: ''Резилијентни градови- Управљање
ризицима од поплава''.
-Ивана Мачкић, "Примена зелене инфраструктуре за регулацију атмосферских вода на
примеру Обреновца"
-Сара Девић, "Формирање ГИС базе података за управљање ризицима у Обреновцу"
Чланство у комисијама за оцену и одбрану студентских завршних радова
•

•

•

•

Једанаест мастер завршних радова у 2018/2019. школској години на МАСА на
Архитектонском факултету у Београду. Студио проф. Ивана Рашковића. Тема студија:
''Меморијал''
Осам мастер завршних радова у 2017/2018. школској години на МАСА на Архитектонском
факултету у Београду. Студио проф. Ивана Рашковића. Тема студија: ''Роботик: Институт за
технологију трећег миленијума''
Девет мастер завршних радова у 2016/2017. школској години на МАСА на Архитектонском
факултету у Београду. Студио проф.Ивана Рашковића. Тема студија: ''Хотел у саставу
спортско-здравственог комплекса Игора''
Осам мастер завршних радова у 2015/2016. школској години на МАСА на Архитектонском
факултету у Београду. Студио проф. Ивана Рашковића. Тема студија: ''КонфронтацијаАуторитет локације''
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•

Осам мастер завршних радова у 2014/2015. школској години на МАСА на Архитектонском
факултету у Београду. Студио проф. Ивана Рашковића. Тема студија: ''Традиција/иновација''
примењена на комплексу Војно-техничког завода у Крагујевцу

Чланство у комисијама за оцену и одбрану студентских дипломских радова (стари програм)
•

Три дипломска рада у периоду од 2016-2018. године. Ментор проф. Иван Рашковић.

А.4.1.3. Аутор или коаутор елабората или студија
Др Ратка Чолић је аутор или коаутор већег броја елабората и студија:
• Стратегија одрживог и интегралног урбаног развоја Републике Србије до 2030.,
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, GIZ/AMBERО , ИАУС, Београд.
У оквиру GIZ пројекта „Унапређење управљања земљиштем на нивоу локалних самоуправа
у Србији'', Руководилац пројекта и коаутор.2017-2018.
• Стратегија интегралног урбаног развоја централне градске зоне Краљева, У оквиру GIZ
пројекта „Унапређење управљања земљиштем на нивоу локалних самоуправа у Србији,
Руководилац пројекта и коаутор. 2013-2014.
• Стратегија интегралног урбаног развоја централне градске зоне Ужица, У оквиру GIZ
пројекта „Унапређење управљања земљиштем на нивоу локалних самоуправа у Србији,
Руководилац пројекта и коаутор, 2011-2012.
• Стратегија интегралног урбаног развоја централне градске зоне Крагујевца, У оквиру GIZ
пројекта „Унапређење управљања земљиштем на нивоу локалних самоуправа у Србији,
Руководилац пројекта и коаутор, 2011-2012.
• Претходна студија изводљивости за развој пословно-индустријске зоне ,,Спортски
аеродром” Краљево, Projektmanagement‐ und Baubetreuungs‐ GmbH, Teltow, У оквиру GIZ
пројекта „Унапређење управљања земљиштем на нивоу локалних самоуправа у Србији'',
Руководилац пројекта, јул. 2012.
• Студија изводљивости развоја марине у Смедереву, DEUTSCHEMARINACONSULT, Hannover,
У оквиру GIZ пројекта „Унапређење управљања земљиштем на нивоу локалних самоуправа
у Србији, Руководилац пројекта, децембар. 2011. Београд
• Студија изводљивости за развој туризма на подручју Рајково у Мајданпеку, ArhiartBeograd,
У оквиру GIZ пројекта „Унапређење управљања земљиштем на нивоу локалних самоуправа
у Србији, Руководилац пројекта, октобар. 2011. Београд
• Студија упоредног вредновања локација са еколошког аспекта за изградњу стамбеног
насеља у Деспотовцу, EcoLogicaUrbo, Крагујевац, У оквиру GIZ пројекта „Унапређење
управљања земљиштем на нивоу локалних самоуправа у Србији, Руководилац пројекта,
децембар. 2011. Београд
• Оперативни програм за имплементацију Стратегије развоја града Ниша (2009-2012) У
оквиру UN-HABITAT СИРП пројекта „Становање и трајна интеграција избеглица у Србији''
Руководилац пројекта и коаутор, 2009.
• Стратегија развоја града Ниша (Ревизија), У оквиру UN-HABITAT СИРП пројекта „Становање
и трајна интеграција избеглица у Србији'', Руководилац пројекта и коаутор, 2009.
• Стратегија развоја града Ниша, У оквиру UN-HABITAT СИРП пројекта „Становање и трајна
интеграција избеглица у Србији'' Руководилац пројекта и коаутор, 2007-2008.
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А.4.1.4. Руководилац или сарадник у реализацији пројеката
Учешће у научно-истраживачким пројектима је наведено у делу обавезних услова за звање
А.3.5.11.1 и А.3.5.11.2.
А.4.1.5. Иноватор, аутор или коаутор прихваћеног патента, техничког унапређења,
експертиза, рецензија радова или пројеката
_у периоду од последњег избора у звање
Кандидаткиња је коаутор техничког решења наведеног у делу обавезних услова (А.3.5.7),
рецензент у научним часописима (А.3.5.11.3), коаутор ауторских изложби са научном
рецензијом (А.3.5.8 категорија М99).
Аутор је следећих експертиза:
_у периоду од последњег избора у звање
• 2015-2017 У оквиру програма Европски ПРОГРЕС, Припрема и фацилитација ''Дијалога са
инвеститирима и релевантним стејкхолдерима'' у фази раног јавног увида на нацрте 36
Планова детаљне регулације којим се подстиче локални економски развој у 22 града и
општине у Србији
_до избора у звање доцентa
• Инвестициони план за реализацију планираних саобраћајних, зелених и осталих партерних
(јавних) површина и комуналне инфраструктуре у оквиру комплекса ''Војнотехнички завод''
у Крагујевцу, Агенција за консалтинг "EDUCA" Крагујевац, Мај, 2015., руководилац пројекта
• Урбанистичко решење (мастер план) brownfield локације ''Војно-технички завод у
Крагујевцу''- прва фаза имплементације Стратегије интегралног урбаног развоја централне
градске зоне Крагујевца, ASTOC из Келна, Дирекција за урбанизам Крагујевац, 2013-2014,
руководилац пројекта
• План детаљне регулације за изградњу стамбеног насеља „Ресава“, Деспотовац, Аутори:
М.Миладиновић, Д.Бикић, С.Чамагић, Г.Вуковић, Т.Аксентијевић-Адамовић, Н.Нерић
(Дирекција за планирање и изградњу, Краљево); Д.Петровић (Дирекција за изградњу
општине Деспотовац), 2012.руководилац пројекта
• План детаљне регулације за изградњу комерцијално-стамбене зоне „Југово“, Кладово,
Аутори: Д.Бига, Ј.Милићевић (Архиплан Аранђеловац), 2011, руководилац пројекта
• План генералне регулације индустријске зоне „Спортски аеродром“, Краљево, Аутори:
М.Миладиновић, А.Сретовић, Д.Бикић, С.Чамагић, Г.Вуковић, А.Симовић, Т.АксентијевићАдамовић, Н.Нерић (Дирекција за планирање и изградњу, Краљево), 2011.руководилац
пројекта
• План детаљне регулације марине, Смедерево, Аутори: Н.Крчум, В.Живановић-Ристовић
(Дирекција за изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште, Смедерево),
2012.руководилац пројекта
• План детаљне регулације за развој туристичког подручја „Рајково“, Мајданпек, Аутори: М.
Јовин, С.Темерински (Архи Арт, Београд), 2011, руководилац пројекта
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•
•

•
•
•

СПУЖС за изградњу стамбеног насеља „Ресава”, Деспотовац, Аутори: Е.Рајић, И.Благојевић,
М.Андрић, А.Матовић (EcoLogicaUrbo, Крагујевац), 010-2011.руководилац пројекта
Студија упоредног вредновања локација са еколошког аспекта за изградњу стамбеног
насеља у Деспотовцу, Аутори: Е.Рајић, И.Благојевић, М.Андрић, А.Матовић (EcoLogicaUrbo,
Крагујевац), 2010-2011, руководилац пројекта
СПУЖС за развој туристичког подручја „Рајково”, Мајданпек, Аутори: Д.Филиповић,
С.Драгићевић (Географски факултет, Београд), 2011., руководилац пројекта
ревизије Просторних планова, Генералних урбанистичких планова (руководилац Комисије
за стручну контролу око 150 Генералних урбанистичких планова у периоду од 1998-2005.)
координацијa активности на припреми генералних урбанистичких планова за 24
неразвијене општине у Србији, на изради планова инфраструктурних коридора, планова
предела и заштићених подручја, и др.

А.4.2. ДОПРИНОС АКАДЕМСКОЈ И ШИРОЈ ЗАЈЕДНИЦИ
А.4.2.1. Председник или члан органа управљања, стручног органа, помоћних стручних органа
или комисија на факултету или универзитету у земљи или иностранству
Др Ратка Чолић је до сада учествовала у раду тела на Архитектонском факултету у Београду као
члан различитих радних група Департмана за урбанизам.
А.4.2.2. Члан стручног, законодавног или другог органа и комисија у широј друштвеној
заједници
Др Ратка Чолић дуги низ година учествује као члан стручних, законодавних и других органа и
комисија, и то:
_у периоду од последњег избора у звање
1. 2017-2018. Техничка подршка изради Стратегије одрживог и интегралног урбаног развоја у
Србији до 2030., Руководилац израде, у оквиру GIZ пројекта „Унапређење управљања
земљиштем на нивоу локалних самоуправа у Србији''
2. 2016-2017. Техничка подршка изради Предлога Правилника Стандардизација
класификације намена земљишта и планских ознака у урбанистичким и просторним
плановима који се доносе на локалном нивоу, Руководилац израде, у оквиру GIZ пројекта
„Унапређење управљања земљиштем на нивоу локалних самоуправа у Србији''
_до избора у звање доцентa
1. 2013-2014. Техничка подршка изради Закона о планирању и изградњи (2014) – увођење
раног јавног увида у процес поланирања, боље инкорпорирање стратешке процене утицаја
на животну средину, интегрални приступ планирању урбаног развоја - у оквиру GIZ пројекта
„Унапређење управљања земљиштем на нивоу локалних самоуправа у Србији''
2. 2013. Члан Радне групе Министарства за капиталне инвестиције за израду подзаконских
аката
3. 2007. Члан Координационог тела Републичке агенције за просторно планирање за
припрему, координацију и праћење израде Стратегије просторног и урбаног развоја Србије
до 2025.године
4. 1996-2005. Члан Комисија за планове у преко 50 градова и општина у Србији (Београду,
Крагујевцу, Инђији, Сремској Митровици, Иригу, Суботици, Новој Црњи, Кнежевцу,
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Сремским Карловцима, Србобрану, Јагодини, Варварину, Лазаревцу, Љигу, Соко бањи и
др.).
5. 2004. Члан Комисије Министарства за капиталне инвестиције за припрему Нацрта Закона и
других прописа у области просторног и урбанистичког планирања, грађевинског земљишта
и изградње објеката
6. 2002. Члан радне групе Владе Републике Србије за праћење спровођења националне
стратегије за решавање питања избеглих и интерно расељених лица
А.4.2.3. Руковођење активностима од значаја за развој и углед факултета, односно
Универзитета
Ратка Чолић је иницирала успостављање формализоване сарадње Архитектонског факултета у
Београду и различитих институција и организација јавног и цивилног сектора, ради подршке
одвијању наставног процеса:
Сарадња са међународним организацијама и програмима
1. 2018. Иницијатор и координатор сарадње испред АФ са UN-HABITAT UNI. Архитектонски факултет
Универзитета у Београду је партнерски универзитетет UN-HABITAT UNI. Објављена публикација
United Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat) (2018). BIG BLUE BOOK OF HABITAT UNI
PARTNER UNIVERSITIES 2017-2018, април 2019. https://unhabitat.org/books/big-blue-book/
2. 2010-2018. Иницијатор и координатор сарадње са АФ, испред GIZ/AMBERO пројекта Унапређење
управљања земљиштем на нивоу локалних самоуправа у Србији.
Сарадња са међународним факултетима
1. 2017. Иницијатор и координатор сарадње испред АФ. Потписан споразум о сарадњи између
Универзитета у Београду Архитектонски факултет и Архитектонског факултета из Штудгарта, ради
обезбеђивања подршке наставном процесу на различитим предметима и мастер програмима у
току 2017-18. школске године. У припреми је заједничка радионица у јесењем семестру 2019-20.
2. 2014-15. Иницијатор и координатор сарадње испред GIZ/AMBERO, ТУ Берлин и АФ. Потписан
споразум о сарадњи између Универзитета у Београду Архитектонски факултет и GIZ/AMBERO,
ради обезбеђивања подршке наставном процесу на предметима Мастер теза, мастер пројекат и
завршни рад на Мастер академским студијама Интегрални урбанизам у току 2014-15. школске
године.
Сарадња са локалним самоуправама и локалним институцијама
1. 2019. Координатор сарадње испред АФ. Потписан Меморандум о сарадњи између Универзитета у
Београду Архитектонски факултет и општине Ћићевац ради обезбеђивања подршке наставном
процесу на предметима Мастер теза, мастер пројекат и завршни рад на Мастер академским
студијама Интегрални урбанизам у току 2018-19. школске године.
2. 2015. Иницијатор и координатор сарадње са општином Обреновац, испред GIZ/AMBERO.
Потписан Меморандум о сарадњи између Универзитета у Београду Архитектонског факултета и и
GIZ/AMBERO ради обезбеђивања подршке општине Обреновац изради мастер теза и мастер
пројеката студената мастер академских студија Интегрални урбанизам на Архитектонском
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факултету Универзитета у Београду у пролећном семестру школске 2014-15. Године.
3. 2014. Иницијатор и координатор сарадње са градом Крагујевцем, испред GIZ/AMBERO.
Потписан Меморандум о сарадњи између Универзитета у Београду Архитектонског
факултета и GIZ/AMBERO ради обезбеђивања подршке Града Крагујевца изради мастер
теза и мастер пројеката студената мастер академских студија Интегрални урбанизам на
Архитектонском факултету Универзитета у Београду у пролећном семестру школске 201314. године.
Сарадња са грађанским иницијативама и удружењима грађана
1. 2018. Учесник у сарaдњи АФ са Удружењем LIMITLESS и Министарством за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања ради обезбеђивања подршке наставном процесу на предмету
Интегралне урбане стратегије на Мастер академским студијама Архитектонског факултета
Универзитета у Београду у јесењем семестру школске 2018-19. године. ''Приступачни насељски
центри – пилот Интегрални стратешки пројекти унапређењу приступачности у централној зони
Новог Београда'', АФ, 10.12.2018.
2. 2018. Учешће студената МАС ИУ на Радионици “Youth Roadmap for New Urban Agenda” у
оквиру међународног програма Youth Action for New Urban Agenda, Организација: Институт
за међународну и прекограничну сарадњу и асоцијација еропских пограничних региона у
сарадњи са UN-HABITAT, UNMGCY, Центром за животну средину и одрживи развој
“Структура” и Центром за одрживи развој Србије, март 2018., Кикинда.
Увођење новог наставног предмета
1. 2015-данас. Стратегија интегралног урбаног развоја - нови инструмент планирања у процесу ЕУ
интеграција. Изборни предмет на 1. години Мастер академских студија Архитектонског факултета
МАСА, МАС ИУ и 4.години ИАСА. Изборни предмет је конципиран и уведен у програм
2015.године. Од стицања наставног звања, самостално води предмет.
2. 2016-данас. Политике урбаног развоја. Изборни предмет на 2. години МАСА, МАС ИУ и 5. години
ИАСА. Изборни предмет је конципиран и уведен у програм 2016.године, Од стицања наставног
звања, самостално води предмет.
А.4.2.4. Руковођење или учешће у ваннаставним активностима студената
Др Ратка Чолић је подстицала и подржавала учешће студената на међународним и
националним студенстким конкурсима и њихово представљање на међународним и
националним изложбама, као и пред јавним управама и стручњацима из праксе.
Менторска подршка учешћу студената на конкурсима
1. Номинација Комисије за селекцију најуспешнијих мастер завршних мастер радова у име
Универзитета у Београду, Архитектонског факултета, за Inspireli Awards: мастер пројекат
студента Срђана Мићановића 2016/22010 – ментор: Ратка Чолић – Категорија: Urban
planning (UP)
2. Конкурс за избор најбољих пројектних идеја за развој региона, Развојна агенција Србије,
март 2017. Ментор.
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3. Конкурс за избор најбољих пројектних идеја за развој региона, Развојна агенција Србије, март
2017. Члан менторског тима.
Представљање студентских радова на изложбама
1. Велика изложба мастер завршних радова 2017/18 - изложени дипломски пројекти 3
студента, студио ментора Ратке Чолић, мастер академске студије Интегрални урбанизам
2017/18, Галерија Аула Архитектонског факултета Универзитета у Београду, 04.03.4.4.2019.године
2. 27.Међународни Салон урбанизма у Руми, Прва награда у категорији Студентски радови,
Менторство. Мастер пројекат ''Управљање развојем јавних простора као културног наслеђа
заједнице - Повежи (се за) град'' м.и.у. Милица Ристовић, Рума, 8-13.11.2018.
3. Изложба мастер завршних рaдова 2017/18, изложен дипломски пројекат Срђана
Мићановића, студио ментора Ратке Чолић, мастер академске студије Интегрални
урбанизам 2017/18, Галерија Аула Архитектонског факултета Универзитета у Београду,
Септемабр, 2018.године
4. Изложба „Одрживи, резилијентни, инклузивни и безбедни градови“ поводом
обележавања Светског дана градова (World Cities Day) у оквиру сарадње Архитектоонског
факултета и UN-HABITAT UNI. Радови студентата Архитектонског факултета у Београду. Хол
Архитектонског факултета у Београду. Учешће са 3 студентска рада урађених на
предметима
на
различитим
нивоима
студија.
30.10.–7.11.
2018.
http://www.arh.bg.ac.rs/2018/10/27/obelezavanje-svetskog-dana-gradova-world-cities-day2018-na-arhitektonskom-fakultetu-31-10-2018/?pismo=lat
5. Изложба „Јачање културног идентитета на подручју Дунава". 22 завршних мастер радова
студената МАС ИУ 2017/18 Архитектонског факултета у Београду. Настава и изложба
реализовани у оквиру сарадње АФ и града Смедерва и у оквиру ДАНУрБ пројекта
„Изградња регионалне мреже кроз туризам и образовање ради јачања „дунавског“
културног идентитета и солидарности ". Ментор 6 радова. Галерија Културног центра
Смедерева, Смедерево, 26.9-2.10. 2018.
6. Изложба мастер завршних радова 2016/17, изложен дипломски пројекат Ђорђа Лукића,
студио ментора Ратке Чолић, мастер академске студије Интегрални урбанизам 2016/17,
Галерија Аула Архитектонског факултета Универзитета у Београду, 02.03.-15.4.2018.године
7. 26. Међународни Салон урбанизма у Нишу, изложен рад у категорији студентски радови,
наставник: др Ратка Чолић, студенти: Милица Ристовић, Стефан Хаџи Арсеновић, Срђан
Мићановић, Милица Ђурђевић, ''Стратегија интегралног урбаног развоја градског
приобалног појаса Смедерева'', Ниш, 8.11.2017.
8. Изложба „Инструменти управљања урбаним развојем". 27 завршних мастер радова
студената МАС ИУ 2015/16 Архитектонског факултета Универзитета у Београду на полигону
града Панчева. Ментори: Данијела Миловановић Родић, Ратка Чолић, Марија Маруна. Хол
градске управе града Панчева. 07-15.07.2016.
9. GIS DAY, Грађевински факултет Универзитета у Београду (2016), I награда, Студент Сара
Девић, маст.инж.урб. и рег.развоја, Мастер пројекат "Формирање ГИС базе података за
управљање ризицима у Обреновцу", ГФ, Београд.
10. 24.Међународни салон урбанизма у Нишу. Представљено 11 Мастер завршних радова
МАС ИУ 2013/14 Архитектонског факултета у Београду са темом "Интегрални урбани
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пројекти за управљање ризиком од поплава на примеру Обреновца". Категорија:
Студентски радови. Ментори: К. Лаловић, М. Маруна, Д. Миловановић Родић, Р. Чолић
Представљање студентских радова јавним управама и стручњацима из праксе
Резултати рада студената су позитивно вредновани од стране стручњака из праксе. Студенти су
презентовали своје радове на следећи начин:
1. Презентација у Београду 30.6.2018.- Studenti prezentovali Strategiju integralnog urbanog
razvoja “Omladinska stanica” u Opštini Palilula http://www.arh.bg.ac.rs/2018/07/27/studentiprezentovali-strategiju-integralnog-urbanog-razvoja-omladinska-stanica-u-opstinipalilula/?pismo=lat
2. Презентација у Ужицу 11.1.2018. - Studenti prezentovali strategiju integralnog urbanog razvoja
u Regionalnoj razvojnoj agenciji Zlatibor http://www.arh.bg.ac.rs/2018/01/15/studentiprezentovali-strategiju-integralnog-urbanog-razvoja-u-regionalnoj-razvojnoj-agencijizlatibor/?pismo=lat
3. Презентација у Смедереву 28.8.2017. - Prezentacija u Skupštini grada Smedereva: Strategija
integralnog
urbanog
razvoja
gradskog
priobalnog
pojasa
Smedereva
http://www.arh.bg.ac.rs/2017/10/31/prezentacija-u-skupstini-grada-smedereva-strategijaintegralnog-urbanog-razvoja-gradskog-priobalnog-pojasa-smedereva/?pismo=lat
Организација међународних студентских радионица
1. Седмодневна радионица: Joint studio "Glocal – Down Dorćol", Beograd, Srbija. У оквиру
сарадње са Мастер програмом Integrated urbanism and sustainable design са факултета за
Архитектуру и урбанистичко планирање из Штутгарта. Учествовало 48 студената са
Архитектонског факултета у Београду (предмети: Политике урбаног развоја, Методе и
технике истраживања, Интегрална анализа територије) и 23 са факултета за Архитектуру и
урбанистичко планирање из Штутгарта. Ментори: Марија Маруна, Ратка Чолић, Данијела
Миловановић Родић, Josefine Fokdal, Astrid Ley, Rainer Goutrié, Wei Jiang. Сарадници: Јелена
Радосављевић, Младен Пешић, Јована Бугарски. Место: Архитектонски факултет
Универзитет у Београду, Дорћол Платз, Стари Град. 28. октобар-05.новембар, 2017
2. Десетодневна радионица: Joint studio "Otporni gradovi: upravljanje rizikom od katastrofa"
(Resilient Cities: Disaster Risk Management), Beograd, Srbija. У оквиру сарадње са мастер
програмом "Урбани менаџмент" са Техничког универзитета из Берлина, уз подршку
GIZ/AMBERO пројекта "Унапређење управљања земљиштем у Србији". Учествовало 11
студената друге године МАС "Интегрални урбанизам" на предмету "Мастер пројекат"
и 27студената прве године мастер програма "Урбани менаџмент" са Техничког
универзитета из Берлина. Организатори: Архитектонски факултет Универзитета у Београду.
Ментори: Марија Маруна, Ратка Чолић, Данијела Миловановић Родић, Ксенија Лаловић,
Josefine Fokdal, Carsten Zehner. Сарадници: Александра Ђорђевић, Јелена Радосављевић,
Јована Бугарски, Ана Душмановић. Место: Архитектонски факултет Универзитет у Београду,
Градска општина Обреновац. 17-29.април, 2015.
3. Десетодневна радионица: Joint studio "Sustainable Development of a new pilot
neighborhood via IMM in New Belgrade (Serbia)", Београд, Србија. У оквиру сарадње са
мастер програмом IMM Design Laboratory for Urban Sustainability, Politecnico di Milano, Italy,
Department of Architecture Built Environment and Construction Engineering (DABC).
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Учествовало 28 студената са МАС ИУ на предмету ''Интерална анализа територије'' и 7
студената са DABC. Организатори: Архитектонски факултет Универзитета у Београду.
Наставници: Масимо Тади (Massimo Tadi), Марија Маруна, Ратка Чолић, Габриеле Масера
(Gabriele Masera), Мохамед Хади (Mohammad Hadi Zadeh), Иван Симић, Лука Стефановић,
Вељко Ћирић, октобар-новембар 2014.
Организација националних студентских радионица
_у периоду од последњег избора у звање
1. Радионица са представницима локалних институција - консултантима : „Идентитет малих
градоца". Универзитет у Београду, Архитектонски факултет, Београд, 16. мај 2019. У оквиру
сарадње АФ и општине Ћичевац. 15 студената МАС ИУ 2018/19 Архитектонског факултета у
Београду. Предмет: Мастер пројекат. Ментор 8 студената.
2. Радионица са представницима локалне заједнице и институција: „Идентитет малих
градова“. Ћићевац, Сталаћ и село Браљина. 15.април 2019. У оквиру формализоване
сарадње АФ – СО Ћићевац 15 МАС ИУ студената Архитектонског факултета у Београду.
Предмети: Мастер теза, мастер пројекат и завршни рад. Ментори: ван.проф. др Јелена
Живковић и доц.др Ратка Чолић.
3. Радионица са представницима удружења LIMITLESS и Министарства за рад,
запошљавање, борачка и социјална питања: ''Ка приступачном граду: одговорно и
проактино академско образовање архитеката и урбаниста'', Архитектонски факултет,
10.децембар 2018. У оквиру формализоване сарадње АФ са инстутуцијама, 16 студената
МАС ИУ АФ, Предмети: Интегрални пројекат 3- Интегралне урбане стратегије; ОАСА
Архитектура или револуција; МАСА Историја и теорија 3 – Теоријске основе одрживог
развоја; МАС ИУ Технике и алати 1 – Урбана истраживања кроз ГИС; наставници и
сарадници: проф.др. Владан Ђокић, ван.проф.др Ана Никезић, ван.проф. др Александра
Ступар, ван.проф.др Ксенија Лаловић, ван.проф.др Владимир Михајлов, доц.др Ратка
Чолић, асс.Александра Ђорђевић, Јована Бугарски и Филип Петровић.
4. Радионица са представницима локалних институција - консултантима : „Јачање културног
идентитета на подручју Дунава". Скупштинска сала, Смедерево, 29. мај 2018. У оквиру
сарадње АФ и града Смедерва и у оквиру ДАНУрБ пројекта „Изградња регионалне мреже
кроз туризам и образовање ради јачања „дунавског“ културног идентитета и
солидарности". 22 студената МАС ИУ 2017/18 Архитектонског факултета у Београду.
Предмет: Мастер теза. Ментор 6 студената.
5. Радионица са представницима СКГО - консултантима "Интегрални урбани пројекти за
управљање јавном својином на локалном нивоу". Стална конференција градова и
општина (СКГО), Македонска 22/8, 16.март, 2017. 23 студената треће године МАС ИУ.
Предмет: Мастер теза. Ментори: Марија Маруна, Ратка Чолић, Данијела Миловановић
Родић.
6. Радионица са представницима локалних институција - консултантима: "Интегрални
урбани пројекти за управљање јавном својином на локалном нивоу". Архитектонски
факултет, 14. јун, 2017. У оквиру формализоване сарадње АФ -Град Панчево. 23 студената
треће године МАС ИУ. Предмет: Мастер пројекат. Ментори: Марија Маруна, Ратка Чолић,
Данијела Миловановић Родић.
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7. Радионица са представницима СКГО - консултантима: "Инструменти управљања
интегралним урбаним развојем" Стална конференција градова и општина СКГО,
Македонска 22/8, 20.април, 2016. 27 студената друге године МАС ИУ. Предмет: Мастер
пројекат. Ментори: Марија Маруна, Ратка Чолић, Данијела Миловановић Родић
Организација јавне презентације и одбране студентских радова
1. Тродневна јавна презентација 13 мастер завршних радова студената МАСИ ИУ АФ:
„Пројекат партиципативног буџетирања града Панчева за 2017. годину“. 5-7. 09.2016У
оквиру формализоване сарадње АФ -Град Панчево. 27 свршених студената МАС ИУ
Архитектоснког факултета. Ментори: др Данијела Миловановић Родић, др Ратка Чолић, др
Марија Маруна. Студенти/професионалци: Јелена Словић, Божена Стојић, Анђелка Влајић,
Сузана Петровић, Михаило Жикић, Катарина Љубојевић, Ивана Јаношевић, Богдан
Николичић, Марта Минић, Михаило Микавица, Драгана Јоксимовић, Сара Бастони, Борјан
Максимовић
Награђени студентски радови на међународним и националним конкурсима
_у периоду од последњег избора у звање
1. Пројекат студенткиње Милице Ристовић под називом ''Управљање развојем јавних
простора као културног наслеђа заједнице - Повежи (се за) град'' на 27. Међународном
салону урбанизма у Руми добио је Прву награду у категорији Студентски радови. Рад је
рађен у оквиру предмета Мастер теза, мастер пројекат и завршни рад. Ментор доц.др
Ратка Чолић, асистент Јована Бугарски, МА.
1. Номинација Мастер завршног рада студента Срђана Мићановића под називом ''Развој
капацитета за умрежавање и управљање комплексом Старе железаре'' од стране Комисије
за селекцију најуспешнијих мастер завршних мастер радова у име Универзитета у Београду,
Архитектонског факултета, за Inspireli Awards, за Категорију: Urban planning (UP),
Архитектонски факултет, Београд, 6.7.2018. Ментор: доц.др Ратка Чолић, асистент Јована
Бугарски, МА
2. Пројекат студенткиње Саре Девић под називом ''Формирање ГИС базе података за
управљање ризицима у Обреновцу'' на GIS DAY, Грађевинског факултета Универзитета у
Београду добио је прву награду, јануар, 2016.године. Рад је рађен у оквиру предмета
Мастер теза, мастер пројекат и завршни рад. Ментор: доц. др Ратка Чолић.

А.4.2.5. Учешће у наставним активностима који не носе ЕСПБ бодове (перманентно
образовање, курсеви у организацији професионалних удружења и институција или сл.)
Др Ратка Чолић је коаутор курсева и сертификовани тренер за обуку представника јавног
сектора:
1. Конципирање и релизација тренинга ‘’Фацилиација састанка са релевантним
стејкхолдерима у току раног јавног увида’’ за представнике ЈЛСУ Чајетина, Ужице,
Аранђеловац, Рача, Топола, Краљево, Рашка, Мајданпек, Зајечар, Лесковац, Власотинце,
Сурдулица, Мерошина, Димитровград, Пирот, Блаце, Кучево, Велико Градиште, Велика

41

2.

3.
4.
5.

Плана, у оквиру Пројекта EU PRO, финансираног од стране ЕУ, који имплементира UNOPS у
сарадњи са Владом РС, 5-6 фебруар 2019. Београд
‘'Стратегија интегралног урбаног развоја као нови инструмент планирања у условима ЕУ
интеграција – Искуства из Крагујевца, Ужица и Краљева'', Предавање у оквиру Перманентне
обуке урбаниста и просторних планера, Инжењерска комора Србије, 23.09.2016. Београд
‘’Двостепена партиципација у планирању урбаног развоја, рани јавни увид као новина’’,
Предавање у оквиру Перманентне обуке урбаниста и просторних планера, Инжењерска
комора Србије, 22.03.2016. Београд
Резултати ГИЗ Пројекта "Унапређење управљања земљиштем на нивоу локалних
самоуправа у Србији'' Инжењерска комора – секција урбаниста, 28.03.2014. Београд
Конципирање, супервизија и вођење тренинга-обуке (2400 човек/дана), руководилац циклуса
тренинга: Комуникација, управљање конфликтима и преговарање, Партиципативно планирање,
Стратешко планирање, Акционо планирање, Управљање локалним развојем, у Нишу,
Крагујевцу, Ваљеву, Краљеву, Панчеву, Чачку у оквиру СИРП УН Хабитат програма, у периоду
2005-2008.

А.4.3. САРАДЊА СА ДРУГИМ ВИСОКОШКОЛСКИМ, НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИМ УСТАНОВАМА,
ОДНОСНО УСТАНОВАМА КУЛТУРЕ ИЛИ УМЕТНОСТИ У ЗЕМЉИ И ИНОСТРАНСТВУ
А.4.3.1. Радно ангажовање у настави или комисијама на другим високошколским или
научноистраживачким установама у земљи или иностранству
_у периоду од последњег избора у звање
1. Предавање Р.Чолић 28.6.2017. Stuttgart, Germany, на тему '‘Participation in Urban
Development Planning – Case оf Serbia’’, Faculty of Architecture and Urban Planning, University
of Stuttgart, Germany, Master programme Integrated Urbanism and Sustainable Design.
Ангажовање је реализовано у оквиру пројекта Teaching and training mobility, ERASMUS +
between Programme and Partner Countries University of Stutgart Faculty of Architecture and
Urban Planning и Универзитета у Београду – Архитектонски факултет (координатори проф др
М. Маруна и доц. др Р. Чолић).http://www.iusd.uni-stuttgart.de/index.php?page_id=79
2. Чолић, Р. (2016). Стратегија интегралног урбаног развоја – Примери Крагујевца, Ужица и
Краљева, Предавање по позиву у оквиру округлог стола Стратешко управљање урбаним
развојем - међународни научни пројекат FP7 TURaS, Институт за архитектуру и урбанизам
Србије – ИАУС, 5.10.2016. Београд
3. Предавање Р.Чолић и М.Маруна 15.04.2015. Berlin, Germany на тему "Disaster risk
management–case of Obrenovac, Serbia", Мaster programme Urban Management, Course:
Integrated case studies from foreign countries - Field Study Project: Disaster Risk Management in
Municipalities of Serbia, Berlin University of technology (ТU Berlin)
А.4.3.2. Руковођење или чланство у органима или професионалнм удружењима или
организацијама националног или међународног нивоа.
Др Ратка Чолић је члан следећих струковних организација:
1. 2017- данас. Члан International Academic Association on Planning, Law and Property Rights
2. 2010- данас. Члан Асоцијације просторних планера Србије, Члан комисије за међународну
сарадњу
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3. 2003-2004. Члан Комисије за доделу лиценци за урбанистичко планирање при
Инжењерској комори Србије
4. 1988-данас. Члан Удружења урбаниста Србије- Члан Председништва 2009-2017,
Представник УУС за међународну сарадњу у Европском савету урбаниста (ECTP) 2009,
Председник комисије за унапређење професије 2009, Члан Комисије за конкурсе 1997-1998
А.4.3.3. Учешће у програмима размене наставника и студената
_у периоду од последњег избора у звање
У периоду од 2016-2018. и 2018-2020. године др Ратка Чолић учествује у програму размене наставника
и студената у оквиру Erasmus+ programa KA1 – International Mobility for Staff teaching and training
activities чији су потписници Архитектонски факултет Универзитета у Београду и Факултет за
архитектуру и урбано планирање Универзитета у Штудгарту, а координатор проф. др Марија Маруна
и доц. др Ратка Чолић
А.4.3.4. Гостовања и предавања по позиву на универзитетима у земљи или иностранству
_у периоду од последњег избора у звање
Др Ратка Чолић је у оквиру Erasmus+ programa KA1 – International Mobility for Staff teaching and training
activities чији су потписници Архитектонски факултет Универзитета у Београду и Факултет за
архитектуру и урбано планирање Универзитета у Штудгарту, а координатори проф. др Марија Маруна
и доц. др Ратка Чолић одржала:
Guest lecture : '‘Participation in Urban Development Planning – Case оf Serbia’’University of
Stuttgart, Faculty of Architecture and urban Planning, 28.06.2017., Stuttgart, Germany
http://www.iusd.uni-stuttgart.de/index.php?page_id=79
У оквиру сарадње Универзитета у Београду, Архитектонског факултета и Berlin University of
Тechnology (ТU Berlin), уз подршку GIZ/AMBERO пројекта, доц.др Ратка Чолић и ван.проф др
Марија Маруна су одржале:
Guest lecture: "Disaster risk management–case of Obrenovac, Serbia", Berlin University of
Тechnology, Master programme Urban Management, Course: Integrated case studies from foreign
countries - Field Study Project: Disaster Risk Management in Municipalities of Serbia, 15.04.2015.,
Berlin, Germany.
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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 и 13/17 – одлука УС), и посебних услова предвиђених чланом 74. Закона о
високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 88/17), Статутом Универзитета у Београду (“Гласник
УБ” 201/18), Правилником о минималним условима за стицање звања наставника на
Универзитету у Београду (“Гласник УБ” 192/16, 195/16, 197/17 и 199/17) и Правилником о
изменама и допунама Правилника о минималним условима за стицање звања наставника на
Универзитету у Београду од 15.11.2017. године, 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. 116/17–пречишћен текст) 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 Ратка Чолић испуњава све формалне и суштинске критеријуме прописане овим актима:
ОПШТИ УСЛОВ
Др Ратка Чолић 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 Ратка Чолић 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 Ратку
Чолић НЕ ТРЕБА ОРГАНИЗОВАТИ приступно предавање.
Услов 2. Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама током целокупног
претходног изборног периода
Искуство др Ратке Чолић у педагошком раду са студентима износи 4,5 (четири и по) године од
заснивања радног односа на Архитектонском факултету у Београду.
Др Ратка Чолић 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 4.88, са оценама од 4.48 до 5.00, зависно од
године и предмета (видети табелу 1).
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Услов 3. Објављен један рад из категорије М21, М22 или М23 из научне области за коју се
бира
Др Ратка Чолић има након избора у звање доцент објављен ЈЕДАН (1) рад из категорије М21
из научне области за коју се бира.
Услов 4. Саопштена два рада на научном или стручном скупу (категорије М31-М34 и М61М64)
Др Ратка Чолић је у научној области за коју се бира саопштила ТРИНАЕСТ (13) радова:
•
•
•
•
•
•

ЈЕДАН (1) рад у категорији М32 након избора у звање доцента, 3 до избора у звање
доцента,
ЧЕТИРИ (4) рада у категорији М33 након избора у звање доцент, 3 до избора у звање
доцента,
ТРИ (3) рада у категорији М34 након избора у звање доцент,
ЈЕДАН (1) рад у категорији М61 саопштен након избора у звање доцент
ТРИ (3) рада у категорији М63 саопштена након избора у звање доцент, 16 до избора у
звање доцента,
ЈЕДАН (1) рад у категорији М64 саопштен након 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 стручним и научним скуповима; рад у научним одборима националног и
међународног скупа; модерирање сесије на националном научном скупу; учешће на
националним и међународним радионицама и семинарима; учешће на урбанистичкоархитектонским конкурсима и изложбама различитог карактера;
• Менторство на изради 33 завршна рада и учешће у Комисијама за оцену и одбрану 33
завршна рада на Мастер академским студијама; учешће у Комисијима за одбрану и оцену
3 дипломска рада по старом програму;
• Израду већег броја студија, планова, експертиза и рецензија, једног техничког решења;
• Учешћа на 5 међународних научних и стручних пројеката након избора у звање доцента
(укупно 7) и 2 научно-истраживачка пројекта националног значаја пре избора у звање
доцента;
• Већем број награда добијених за радове у области урбанизма (укупно 15).
Услов 2. Допринос академској и широј заједници
Допринос академској заједници огледа се у:
• Учешћу у раду тела на Архитектонском факултету у Београду,
• Ушећу у комисијама Владе Републике Србије, Министарства грађевинарства, ЈЛСУ,
• Успостављању сарадње Архитектонског факултета са међународним организацијама и
програмима, међународним факултетима, локалним самоуправама и институцијама ради
подршке наставном процесу - иницијатор и координатор сарадње испред АФ са UNHABITAT UNI, Архитектонским факултетом из Штудгарда, GIZ/AMBERO и ТУ Берлин, као и 2
локалне самоуправе;
• Руковођење и учешће у ваннаставним активностима студената кроз подршку њиховом
учешћу на националним и међународним студентским конкурсима, представљању
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•
•

студентских радова јавним управама и стручњацима из праксе, представљању радова на
изложбама и салонима; организацији међународних и националнох студентских
радионица; организацију јавних презентација и одбрана студентских радова;
Награђеним студентским радовиmа на међународним и националним студентским
конкурсима;
Конципирању, супервизиији и вођењу обуке запослених у локалним самоуправама, јавним
и приватним предузећима за послове урбанизма, од значаја за унапређење процеса
планирања и управљања урбаним развојем.

Услов 3. Сарадња са другим високошколским, научноистраживачким установама, односно
установама културе или уметности у земљи и иностранству
Сарадњу са другим високошколским и научно истраживачким установама, као и установама
културе остварила је на више начина:
• Учешће у реализацији наставе (ТU Berlin, ERASMUS +,)
• Чланство у националним и међународним струковним организацијама,
• Учешћу у програмима размене наставника и студената (ERASMUS + КА1)
• Одржаним предавањима по позиву.
Б.1. ОЦЕНА РЕЗУЛТАТА НАУЧНОГ, ОДНОСНО, СТРУЧНОГ И ПЕДАГОШКОГ РАДА
Б.1.1. Стицање формалних квалификација
Др Ратка Чолић у настави Архитектонског факултета у Београду ради од 2014. године до данас.
У периоду од 2014-2018 је у радном односу са половином радног времена, док је од априла
2018.године у радном односу са пуним радним временом. Руководилац је предмета Стратегија
интегралног урбаног развоја – нови инструмент планирања у процесу ЕУ интеграција, Политике
урбаног развоја (МАСА, МАС ИУ и ИАСА), студиа Урбани развој и обнова- пројекат (ИАСА),
Интегралне урбане стратегије (МАС ИУ) и ментор на изради Мастер теза, Мастер пројеката и
Мастер завршних радова (МАС ИУ). Од заснивања радног односа на Архитектонском факултету
др Ратка Чолић активно учествује у научно истраживачком раду кроз међународне научноистраживачке пројекте, учешћа на међународним и националним научним конференцијама и
публиковање научних радова у међународним и националним публикацијама различитог
карактера и ранга. Испољава склоност ка комплексном и мултидисциплинарносм
истраживачком приступу, као и повезивању научног - истраживачког, иновативног стручног и
педагошког рада.
Професионално деловање је усмерено на планирање и управљање урбаним развојем,
традиционалне и нове инструменте планирања у тржишним условима. Посебна интересовања
се тичу едукације и развијања капацитета за управљање урбаним развојем, одрживог и
интегралног приступа планирању урбаног развоја, партиципације грађана и укључивања
стејкхолдера у процес планирања, међународних утицаја на политике планирања у Србији и
региону, изазова и промена у урбаном законодавству.
У том смислу, њен магистарски рад под насловом "Формална и неформална партиципација у
одлучивању на нивоу локалних стратешких планова'', одбрањен 2004. године на
Архитектонском факултету Универзитета у Београду, доприноси унапређењу знања о теорији
комуникационог колаборативног планирања, позицији традиционално спровођене
партиципације грађана у социјалистичкој пракси планирања и увођења савремених метода
укључивања стејкходлера у контексту тржишног планирања и управљања урбаним развојем.
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Посебан допринос рада је у позиционирању традиционално спровођене партиципације у
односу на савремене захтеве, прегледу партиципације кроз урбано законодавство Србије, као
и компаративним анализама примене традиционалних планова и нових управљачких
инструмената.
Годину дана пре одбране магистарског рада, кандидаткиња је боравила на тромесечном
усавршавању у Холандији, где је завршила последипломски курс ''Inner City Development and
Housing in Transitional Economies'' на Institute for Housing and Urban Development Studies,
Erasmus University, Rotterdam. Ово је била прилика за додатно овладавање инструментима
планирања у тржишним условима, и посебно у условима земље у транзицији.
На Архитектонском факултету Универзитет у Београду је 20009. године обранила и докторат са
темом "Партиципација у стратешком планирању градова и развој сазнања – пример стратешког
плана развоја Ниша ". Рад представља наставак претходног истраживања, али и искорак јер се
бави ''живим'' примером процене развијања капацитета учесника у процесу партиципативног
планирања. Иако са ослонцем на теорије планирања, рад се бави анализом теорије сазнања
како би се сагледали кључни аспекти развијања капацитета – нова знања и вештине.
Истраживачки полигон је процес израде Стратегије развоја града Ниша у оквиру СИРП УНХАБИТАТ програма у којем је ауторка имала улогу руководиоца пројекта. Посебан допринос
рада је у приказу једног од првих примера примене колаборативног приступа планирању у
Србији, процена резулата развијања капацитета учесника партиципативно спроведеног
процеса планирања и примена триангулације метода анализе развијања капацитета.
Б.1.2. Научно-истраживачки пројекти и научни радови
Кандидаткиња др Ратка Чолић је до избора у звање доцента учествовала у два национална
научно-истраживачка пројекта- 2009. године учествује као истраживач на Научно
истраживачком пројекту ''Студијско-аналитичке основе Стратегије просторног развоја
Републике Србије'' – 3.део ''Просторно уређење, заштита и развој'', Радна свеска "Улога и
однос града и села - функционална урбана подручја", као и ''Студијско –аналитичке основе
Стратегије просторног развоја Републике Србије'' – део Ђ – Стратешки приоритети 2009-2013 –
Ка остварењу стратешких приоритета – Тематска свеска: Функционална урбана подручја –
однос села и града, а чији је руководилац био доц. Др Велимир Шећеров испред Географског
факултета Универзитета у Београду. Као резултате поменутих пројеката др Ратка Чолић је
публиковала радове у националним монографијама у којима је учествовала у коауторству са
др Велимиром Шећеровом. У том периоду кандидаткиња истражује и проверава концепт
стратешког планирања територије/урбаног развоја.
Поред националних, кандидаткиња је учествовала на 2 међународна пројеката до избора и на
5 након избора у звање доцента.
У оквиру SIRP (Settlement and Integration of Refugees Programme) UN-HABITAT програма у
Београду, кандидаткиња је била ангажована на позицији националног координатора
планирања локалног развоја и подршке општинама у периоду од 2005-2009. То је укључивало:
тестирање примене и обучавање за интегрално стратешко планирање развоја, конципирање,
супервизију и вођење тренинга-обуке у 7 градовоа и општина у Србији, руковођење процесом
израде Стратегије развоја Ниша, Оперативног програма и Плана Комуникације, као и
истраживања и анализе планирања развоја (европске политике, национални, регионални и
локални ниво). Као члан Радне групе учествовала у припреми пројектног задатка за мапирање
стратешких докумената општина и градова у Србији (координатор- Канцеларија за спровођење
Сратегије за смањење сиромаштва, Влада РС). Рад на програму је омогућио овладавање
практичним знањима, вештинама и теоријским поставкама, на којима је касније, у
континуитету од тада кандидаткиња истраживала стратешко планирање урбаног развоја,
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евалауцију партиципације, примену различитих метода и техника партиципације, што је
резултовало израдом докторске дисертације. Комисија посебно издваја следеће радове који
се баве истом темом
•
•

•

Čolić, R. (2014). Evaluation of the capacity development of actors within participatory
planning process SPATIUM International Review No 31, July 2014, pp: 45-50.
Koš, Š., Šećerov, V., Čolić, R. (2010). Local Ownership: A Cornerstone of Successful Planning.
The Case of Ada. In L.Ramirez, G.Kebede (Eds.). Strategic Planning for Local Development.
Case Studies from Small and Mid-sized European Cities.UN-HABITAT SIRP Belgrade, Local
Government and Public Service Reform Initiative, Open Society Institute- Budapest, United
Nations for Human Settlements Programme and Local Government and Public Service
Reform Initiative, Open Society Institute. pp.11- 24. ISBN 978-86-87415-07-2 (Englishlanguage edition) ISBN 978-963-9719-18-7 (English-language edition) ISBN 978-86-87415-089 (Serbian-language edition
Ramirez, L., Mojović, Dj., Galassi, B., Čolić, R. i Vuksanović, Z. (eds/ур.) (2008) SIRP Book/
Књига о СИРП у. UN-HABITAT SIRP Belgrade /Београд: УН-ХАБИТАТ СИРП Београд. ISBN
978-86-87415-06-5

Као национални експерт за урбано планирање кандидаткиња је била ангажована на три фазе
GIZ/AMBERO-ICON Пројекта ''Унапређење управљања земљиштем на нивоу локалних
самоуправа у Србији'' у периоду од 2010-2018.године. Пројекат је имао за циљ развијање
капацитета 14 локалних управа за одрживо планирање урбаног развоја, као и увођење нових
ЕУ инструмената планирања. Кандидаткиња је била руководилац активности на планирању
урбаног развоја и израде 3 локалне и националне стратегије одрживог и интегралног урбаног
развоја. Након тестирања примене нових инструмената планирања (Стратегија интегралног
урбаног развоја, боље инкорпорирање СПУЖС у израду плана, урбани дизајн, студија
изводљивости, увођење партиципације и подизање транспарентности у планирању,
стандардизација намена земљишта), пројекат је иницирао измене легалног оквира. Рани јавни
увид је уведен у Закон о планирању и изградњи (члан 45а) 2014.године. Правилник о
класификацији намена земљишта и планских ознака у планским документима (члан 201. став
7. тачка 29.), као и Стратегија одрживог урбаног развоја Србије (члан 10. алинеја 1. тачка 4.) су
уведни у Закон о планирању и изградњи 2018.године. Резултати процеса тестирања примене
инструмената планирања у тржишним условима су публиковани - Водич за партиципацију у
планирању урбаног развоја, 2013; Приручник за инкорпорирање СПУ у урбанистичке и
просторне планове, 2014.; Класификација намена земљишта и планских ознака у планским
документима (2017); Стратегија одрживог и интегралног урбаног развоја Републике Србије
до 2030, 2018; Водич за израду локалних стратегија интегралног урбаног развој, 2018.
Дијалог и дисеминација резултата пројекта су се одвијали кроз сарадњу са Министарством
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, локалним самоуправама, Архитектонским и
Географским факултетом, Урбану лабораторију, скупове професионалних удружења. О
истраживањима примене тржишних инструмената планирања, партиципације, одрживог и
интегралног планирања урбаног развоја у Србији, кандидаткиња је излагала на докторским
студијама и мастер програму на Архитектонском факултету, научним и стручним скуповима у
Србији у организацији професионалних удружења, као и на Светском урбаном форуму UNHABITAT (WUF 9, 2018, Kuala Lumpur, Malesia и WUF 7, 2014, Medellin, Columbia), програмима
Савета Европе, програмима Немачког министарства за економску сарадњу и развој (BMZ) и
техничку сарадњу (GIZ) (2014, Leipzig, Germany; 2015, Tbilisi, Georgia). Комисија посебно издваја
следеће радове које се баве истом темом
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•
•

Čolić, R. (2015). Integrated urban development strategy as an instrument for supporting urban
governance, SAJ - Serbian Architectural Journal, University of Belgrade, Faculty of Architecture,
vol. 7, no. 3, pp.: 317-342. ISSN: 1821-3952, UDC: 352(497.113) 711.435(497.113)
Mueller, H., Wehrmann, B., Čolić, R., Fürst, A., Begović, B., Jochheim-Wirtz, C., Božić, B.,
Ferenčak, M., Zeković, S. (2015). Strengthening of Local Land Management in Serbia. Results of 6
Years of German-Serbian Cooperation. Module 1: Urban Land Management. AMBERO Consulting
Representative Office Belgrade, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)
GmbH, Colorgrafx, Belgrade. December 2015. ISBN 978-86-914025-5-6 / Милер,Х., Верман, Б.,
Чолић, Р., Фиртс, А., Беговић, Б., Јокајм Вирц, К., Божић, Б., Ференчак, М., Зековић, С. (2016)
Управљање земљиштем у урбаним подручјима у Србији, Резултати шестогодишње
српско-немачке сарадње, Могул 1: Управљање земљиштем у урбаним подручјима,
AMBERO Consulting представништво Београд, Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, GIZ канцеларија у Београду

Изборни предмет "Стратегија интегралног урбаног развоја - нови инструмент планирања у
процесу ЕУ интеграција'' на 1. години МАСА, МАС ИУ и 4. години ИАСА '' кандидаткиња је
конципирала и увела у програм 2015.године. Публикација Класификација намена земљишта и
планских ознака у планским документима се користи као подршка наставном процесу на
предмету ''Урбани развој и обнова'' на 3.години ИАСА, који води ван.проф.др Бисерка
Митровић, а публикација Водич за партиципацију у планирању урбаног развоја, се користи
као подршка наставном процесу на предмету ''Политике урбаног развоја'' – изборни предмет
на 2. години МАСА, МАС ИУ и 5. години ИАСА.
Мећународни пројекат је омогућио сарадњу са ТУ Берлин, и мобилност наставника и студената
са ТУ из Берлина, те исходовао учешће на више међународних научних конференција и
омогућио проверу нових педагошких модела развијених на МАС ИУ студијским програмима
последњих година, као и отварање сарадње са Архитектонским факултетом из Штудгарда и
укључивање у ERASMUS+КА1 међународни приограм. Комисија посебно издваја следеће
радове које се баве истом темом
•

•

•

Čolić, R., Maruna, M. (2018). Importance of Multi Sector Collaboration in Dealing with Climate Change
Adaptation. The Case of Belgrade. In Galderisi, A., Colucci, A. (Eds.) Smart, Resilient and Transition Cities.
Emerging Approaches and Tools for a Climate-Sensitive Urban Development. Elsevier. pp. 101-108. ISBN
978-0-12-811477-3
Maruna, M., Čolić, R. (2018). Model for Integrated Urban Disaster Risk Management at the Local Level:
Bottom-up Initiatives of Academics. In Galderisi, A., Colucci, A. (Eds.) Smart, Resilient and Transition
Cities. Emerging Approaches and Tools for a Climate-Sensitive Urban Development. Elsevier. pp. 195-202.
ISBN 978-0-12-811477-3
Maruna, M., Colic, R., Fokdal, J., Zehner, C., Milovanovic Rodic, D., Lalovic, K. (2015).
Collaborative and practice oriented learning of disaster risk management in post socialist
transitition countries. In: XVI N-AERUS Conference: Who wins and who loses? Exploring and
Learning from Transformations and Actors in the Cities of the South. Dortmund, Germany 19th 21st November

Након избора у звање доцента, др Ратка Чолић има различите форме учешћа у оквиру
међународних пројеката. У оквиру међународног пројекта, који је реализован у периоду 20142015. кроз сарадњу Politecnico di Milano, Italy, Department of Architecture Built Environment and
Construction Engineering (DABC), IMM Design Laboratory for Urban Sustainability и Универзитета у
Београду Архитектонског факултета, органозована је радионица "Sustainable Development of a
new pilot neighborhood via IMM in New Belgrade (Serbia)". Кандидаткиња у коауторству са др
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Маријом Маруном, координтором пројекта, објављује чланке. Комисија посебно издваја
следећи рад који се бави истом темом
•

Ciric, V., Colic, R., Maruna, M., Simic, I., Stefanovic, L., Tadi, M., Zadeh, M. (2016). Urban
Morphology, Environmental Performances & Energy Use: A Holistic Transformation Approach to
Block 39 in Belgrade (Serbia) Via IMM. International Journal of Research in Engineering and
Science (IJRES), 4 (11), (стр. 80-86), INDEX COPERNICUS ISSN (Online): 2320-9364, ISSN (Print):
2320-9356

У оквиру међународног пројекта ERASMUS +КА2 "Creating the Network of Knowledge Labs for
Sustainable and Resilient Environments (KLABS)" кандидаткиња у коауторству са др Маријом
Маруном и др Данијелом Миловановић Родић Чолић објавила кључне налазе истраживања
примене педагошког модела за развој интегралних развојних пројеката као новоог алата за
управљање урбаним развојем, које Комисија издваја као веома значајан допринос
повезивању научног и педагошког рада кандидаткиње:
•

Milovanović Rodić D., Colic, R., Maruna, M. (2018). The Role of University in a Policy Making Process:
Introducing Integrated Urban Projects for Effective Urban Governance in Serbia. In Anguilliari, E.,
Dimitrijević, B. (Eds.). Integrated Urban Planning: Directions, Resources and Territories. TU Delft. Pp. 6380. ISBN 978-94-6366-033-4

У оквиру међународног пројекта "Support to Process of Urban Development in Serbia" (SPUDS)
кандидаткиња у коауторству са др Маријом Маруном и др Данијелом Миловановић Родић
објављује налазе критичке анализе квалитета новог регулаторног оквира планирања и
управљања развојем. Комисија сматра овај рад значајним доприносом дискусији и
преиспитивању начина и последица формулисања и примене нових закоснких решења у
области урбаног развоја:
•

Maruna M., Čolić R., Milovanović Rodić D. (2018). A New Regulatory Framework as both an Incentive
and Constraint to Urban Governance in Serbia. In Bolay, J.C., Maričić, T., Zeković, S. (Eds). A Support to
Urban Development Proces. Belgrade: EPFL & IAUS. pp. 80-108. ISBN 978-2-8399-2394-1

Мећународни пројекат ERASMUS+КА1 мобилности наставника и студената са Факултетом за
архитектуру и урбанизам из Штудгарта је исходовао учешћем на више међународних научних
конференција и омогућио проверу нових педагошких модела развијених на МАС ИУ
студијским програмима последњих година. Комисија посебно издваја следеће радове које се
баве истом темом
•
•

Maruna, M., Milovanović Rodić, D., Čolić, R. (2018). Remodelling Urban Planning Education for
Sustainable Development: The case of Serbia. International Journal of Sustainability in Higher Education,
vol. 19, issue 4. pp. 1-23. DOI (10.1108/IJSHE-07-2017-0102) (М21)
Чолић, Р. (2015). Резултати колаборативног и практично оријентисаног учења, у М. Маруна
и Р. Чолић (ур.), Иновативни методолошки приступ изради мастер рада: допринос
едукацији профила урбанисте, Универзитет у Београду, Архитектонски факултет, Београд,
ГИЗ/АМБЕРО Београд (стр. 75-94). / Maruna, М. & R. Čolić (ur.) (2015), The innovative
methodological approach to the development of master work: contribution to the education of
urban planners profile, University of Belgrade, Faculty of Architecture, Belgrade, GIZ/AMBERO
Beograd, pp: 75-94. ISBN 978-86-7924.152-8

У оквиру међународног програма INTERREG Danube Transnational Programme DANUrB пројекта.
University of Belgrade - Faculty of Architecture, организован је рад на Мастер програму
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Интегрални урбанизам, Мастер завршни радови ''Јачање културног идентитета на подручју
Дунава'', студената генерације 2017/2018 године. Кандидаткиња у коауторству са др Маријом
Маруном и асистентом Јованом Бугарски, објављује чланке. Комисија посебно издваја следећи
рад који се бави истом темом
•

Čolić, R., Maruna, M. Bugarski, J. (2019). Culture and Youth Networks for Realeasing Urban
Potentials. In Djukic, A., Kadar, B. (Eds.) Integrative strategic planning and design for the
strengthening of identity and cultural tourism in the Danube cities – Smederevo. Danube
Transnational Program INTERREG IV. University of Belgrade - Faculty of Architecture, Bulevar
kralja Aleksandra 73/II, 11000 Belgrade, Serbia. pp. 38-53. ISBN 978-86-7924-214-3

Б.1.4. Стручно-професионални допринос
Др Ратка Чолић је у свом досадашњем професионалном раду остварила завидне резултате.
Комисија издваја следеће активности које потврђују стручно професионални допринос њеног
рада:
•
•
•
•

Учествовала је на 18 међународних и 25 националних научних конференција што је
приказано у оквиру поглавља А.3.5.3 и А.3.5.6.
Била је и члан научног одбора 3 међународне и 7 националних научних конференција,
модератор сесија на више националних научних скупова, учествовала у раду 8
мећународних и 17 националних радионица и учествовала у раду 4 семинара.
Излагала је на бројним националним и међународним излобама и салонима, од чега је 15
радова награђено, како ауторских, тако и као коаутор и ментор студентских радова.
Коаутор или аутор је међународних и националних студија, више екпертиза и пројеката од
којих Комисија посебно издваја учешће у изради:
o Стратегије одрживог и интегралног урбаног развоја Републике Србије до 2030.,
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, GIZ/AMBERО , ИАУС,
Београд., Руководилац пројекта и коаутор.2017-2018.
o Стратегије интегралног урбаног развоја – Водич за градове и општине, AMBERO
Consulting, представништво Београд, Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, оn behalf of the German Federal Ministry for Economic
Cooperation and Development (BMZ), Belgrade. Београд, децембар, 2018,
Руководилац пројекта и коаутор.2017-2018.
o Публикације Подстицање локалног одрживог и економског развоја кроз израду
планова детаљне регулације, Канцеларија Уједињених нација за пројектне услугеUNOPS, Академија, Београд, Март, 2018., Аутор, 2018.
o Класификације намена земљишта и планских ознака у планским документима,
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, подржано од стране
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH по налогу
немачког Савезног министарства за економску сарадњу и развој (BMZ),
Руководилац пројекта и коаутор.2017-2018.
o Водича за спровођење поступка стратешке процене утицаја на животну средину
у урбанистичком планирању, GIZ/AMBERO-ICON Пројекат, Београд, Руководилац
пројекта и коаутор, 2015.
o Водича за партиципацију у планирању урбаног развоја. Београд: GIZ/ AMBEROICON, 2013. Руководилац пројекта и коаутор.
o Стратегија интегралног урбаног развоја централне градске зоне Краљева,
Руководилац пројекта и коаутор. 2013-2014.; Стратегије интегралног урбаног развоја
централне градске зоне Ужица, Руководилац пројекта и коаутор, 2011-2012.;
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•

•
•
•

Стратегије интегралног урбаног развоја централне градске зоне Крагујевца,
Руководилац пројекта и коаутор, 2011-2012; Оперативног програма за
имплементацију Стратегије развоја града Ниша (2009-2012) У оквиру UN-HABITAT
СИРП пројекта „Становање и трајна интеграција избеглица у Србији'' Руководилац
пројекта и коаутор, 2009; Стратегије развоја града Ниша (Ревизија), У оквиру UNHABITAT СИРП пројекта „Становање и трајна интеграција избеглица у Србији'',
Руководилац пројекта и коаутор, 2009; Стратегије развоја града Ниша, У оквиру UNHABITAT СИРП пројекта „Становање и трајна интеграција избеглица у Србији''
Руководилац пројекта и коаутор, 2007-2008.
Коаутор је техничког решења категорије М84 потврђеног посебном одлуком Матичног
научног одбора под називом Нов модел сарадње локалне самоуправе и високошколске
установе: Реализацији пројекта партиципативног буџетирања града Панчева за
2017.годину у процесу сарадње управе града Панчева и Универзитета у БеоградуАрхитектонског факултет.
Рецензент је у два научна часописа категорија М21 и М24 (А.3.5.11.3),
Коаутор је 4 коауторске изложбе са каталогом уз научну рецензију (А.3.5.8 категорија М99).
Три од наведених каталога , чији је коуредник кандидаткиња, су награђени 1. наградом на
Међународном салону пејзажне архитектуре у Београду.
Као ментор учествовала је у изради 33 завршна рада, као члан Комисије оцену и одбрану
33 завршна рада на Мастер академским студијама и као члан Комисије за одбрану и оцену
3 дипломска рада по старом програму. Студентски радови под њеним менторством су
награђивани на међународним и националним конкурсима и излагани на изложбама.

Б2. Оцена резултата у обезбеђивању научно-наставног подмлатка
Ангажовање др Ратке Чолић се у процесу стварања наставно-научног подмлатка до сада
одвијало у виду:
• Непосредног рада са сарадницима Департмана за урбанизам, али и осталим сарадницима
Факултета, у процесу припреме и реализације наставе. У том процесу сарадње у наставном
процесу млађе колеге се припремају за наставнички позив, овладавајући пре свега
вештинама и знањима од значаја за дизајн педагошких модела за ефикасно овладавање
пожељним компетенцијама.
• Сарадње у научно-истраживачком раду и публиковању и презентацији налаза
истраживања
• Мобилисања и укључивања студената мастер и докторских студија у реализацију наставе
на предметима којима руководи, као демонстраторе и сараднике у настави, што
представља припрему студената за виши ступањ студија или потенцијални академски
посао.
Б3. Оцена о резултатима педагошког рада
Кандидаткиња је запослена на Архитектонском факултету Универзитета у Београду од 2014 до
данас у звању доцента У том периоду активно учествује у извођењу наставе на предметима
Департмана за урбанизам на ОАСА, МАСА, ИАСА и МАС ИУ, студијским програмима
Архитектонског факултета у Београду. Студентски радови под њеним менторством су
награђивани на више међународних и националних конкурса и излагани на изложбама.
Наставу реализује на укупно 8 предмета. На Основним академским студијама Архитектура
(ОАСА) на следећим предметима:
• Студио 01Б-Урбанистичко пројектовање стамбених целина. 3 ЕСПБ. 2. година, руководилац студиа
• Студио 02А– Одрживе урбане заједнице. 8 ЕСПБ. 2. година, руководилац студиа
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На ИАСА – Интегрисане академске студије Архитектура:
• Студио 04б -Урбани развој и обнова. 1 ЕСПБ. 3. година, наставник
• Студио 04б -Урбани развој и обнова- пројекат. 3 ЕСПБ. 3. година, руководилац студиа
На Мастер академским студијама Интегрални урбанизам (МАС ИУ) наставу реализује на следећим
предметима:
• Интегрални пројекат 2 (Интегралне урбане стратегије). 12 ЕСПБ. 1. година, од школске 2015/16,
руководилац студиа
• Мастер теза. 6 ЕСПБ. 2. година, руководилац студиа
• Мастер пројекат. 12 ЕСПБ. 2. година, руководилац студиа
• Мастер завршни рад. 10 ЕСПБ. 2. година, руководилац студиа
На Мастер академским студијама Архитектура (МАСА), Мастер академским студијама Интегрални
урбанизам (МАС ИУ) и Интегрисаним академским студијама Архитектура (ИАСА) реализује наставу на
изборним предметима Стратегија интегралног урбаног развоја – нови инструмент планирања у
процесу ЕУ интеграција, 2 ЕСПБ, 1. година, предметни наставник и Политике урбаног развоја. изборни
предмет, 2 ЕСПБ. 2.година, наставник.
Поред наведених ангажовања, кандидаткиња је члан више Комисија за оцену и одбрану Мастер теза,
Мастер пројекта и Мастер завршног рада и одржала је више предавања по позиву на предметима на
МАС ИУ , МАСА САС УО и ДАСА студијским програмима Архитектонског факултета у Београду.
Радећи скоро 15 година на развијању капацитета (одраслих) за колаборативно планирање у
тржишним условима, а у оквиру међународних програма подршке Србији, као и усавршавајући
знања и комепетнције кроз програме на Аехитектонском факултету у Београду, кандидаткиња је
развила успешне педагошке моделе за приближавање сложене проблематике планирања и
управљања урбаним развојем студентима архитектуре. Та знања и вештине примењује у настави на
предметима Урбани развој и обнова, Интегрални пројекат 2 и Мастер завршни рад. Посебну енергију
и пажњу, кандидаткиња посвећује оспособљавању студената архитектуре за кротички приступ и рад
на иновативним ЕУ инструментима планирања урбаног развоја и развоју специфичног педагошког
приступа и модела учења кроз сарадњу, на изборним предметима Стратегија интегралног урбаног
развоја – нови инструмент планирања у процесу ЕУ интеграција и Политике урбаног развоја. У питању
су савремени концепти и инструменти планирања у Србији. Додатно, студенти се подржавају да своје
концепте излажу у ЈЛСУ, развојним агенцијама, националним скуповима.
Комисија посебно истиче менторски рад др Ратке Чолић на Мастер завршним радовима и
посвећеност обезбеђивању подршке међународних програма и факултета, као и услова за израду
пројеката у "реалним" условима, у непосредној комуникацији са различитим локалним актерима, уз
подршку релевантних националних институција. Такође, кандидаткиња посвећује пуно енергије и
пажње дисеминацији резултата наставног процеса, тежећи да обезбеди могућност да шира стручна и
остала јавност буду у прилици да буде упозната са резултатима наставног процеса. Томе нарочито
доприноси представљање студентских радова у локалним самоуправама, учешће у међународним и
националним радионицама, излагање на изложбама и студентским конкурсима.
Комисија наглашава допринос и значај публикованих радова др Ратке Чолић, који по садржају
одговарају ужој научној области и који се користе као наставна литература на више предмета
које води. Др Ратка Чолић је коаутор публикација: 1) Тркуља, С., Чолић, Р., Максин, М. (2018).
Стратегија одрживог и интегралног урбаног развоја Србије до 2030. године, Министарство
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, подржано од стране Немачког друштва за
међународну сарадњу (GIZ) GmbH, по налогу немачког Савезног министарства за економску
сарадњу и развој (BMZ), Унапређење управљања земљиштем на нивоу локалних самоуправа у
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Србији, Београд, децембар 2018. ISBN 978-86-900093-3-6, и 2) Гаули, Ј, Чолић, Р. (2018).
Стратегија интегралног урбаног развоја - Водич за градове и општине, AMBERO Consulting,
представништво Београд, Немачко друштво за међународну сарадњу (GIZ) GmbH, по налогу
немачког Савезног министарства за економску сарадњу и развој (BMZ), Београд, децембар,
2018. Нови Сад: Artprint Media, ISBN 978-86-914025-8-7(AC). Публикације се користе на
изборном предмету "Стратегија интегралног урбаног развоја - нови инструмент планирања у
процесу ЕУ интеграција'' на 1. години МАСА, МАС ИУ и 4. години ИАСА Изборни предмет је
конципирала и увела у програм 2015.године, а од стицања наставног звања, самостално води
предмет.
Коаутор је публикација које се користе као подршка наставном процесу на следећим
предметима:
• ''Политике урбаног развоја'' – изборни предмет на 2. години МАСА, МАС ИУ и 5. години
ИАСА: Чолић, Р.,Мојовић, Ђ., Петковић, М., Чолић, Н. (2013) Водич за партиципацију у
планирању урбаног развоја. Београд: GIZ/ AMBERO-ICON. ISBN 978-86-914025-1-8. Изборни
предмет је конципирала и увела у програм 2016.године.
• ''Урбани развој и обнова'' на 3.години ИАСА: Бига, Д., Чолић, Р., Милић,Ђ., Милер, Х.,
Радосављевић, З., Стошић,М., Тркуља, С. (2017). Класификација намена земљишта и
планских ознака у планским документима, Министарство грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре, подржано од стране Немачког друштва за међународну сарадњу (GIZ)
GmbH, по налогу немачког Савезног министарства за економску сарадњу и развој (BMZ)
Унапређење управљања земљиштем на нивоу локалних самоуправа у Србији, Colorgrafx,
Београд, Септембар 2017. ISBN 978-86-900093-0-5. Предмет је конципирала и увела у
програм 2016/17.године ван.проф. Бисерка Митровић, са којом изводи наставу на студиу.
Такође, уређивала је више тематских зборника у функцији подршке наставном процесу на
следећим предметима:
За предмете Мастер теза, Мастер пројекат и Мастер завршни рад (2. година МАС ИУ):
Миловановић Родић, Д., Маруна, М., Чолић, Р. (ур.) (2016). Инструменти управања
интегралним урбаним развојем на примеру града Панчева. Београд: Универзитет у Београду,
Архитектонски факултет. ISBN 978-86-7924-170-2; Маруна, М., Чолић, Р. (ур.) (2015).
Иновативни методолошки приступ изради мастер рада. Београд: Универзитет у Београду
Архитектонски факултет. ISBN 978-86-7924.152-8; Чолић, Р., Маруна, М., Миловановић Родић,
Д., Лаловић, К. (ур.) (2015). Интегрални урбани пројекти за управљање ризиком од поплава на
примеру Обреновца. Београд: Универзитет у Београду, Архитектонски факултет. ISBN 978-867924-153-5; Маруна, М., Чолић, Р. (ур.)(2014). Интегрални урбани пројекти за развој центра
Крагујевца. Београд: Универзитет у Београду, Архитектонски факултет. ISBN 978-86-7924.129-0.
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 4.88, са
оценама од 4.48 до 5.00, зависно од године и предмета.
Комисија закључује да је др Ратка Чолић својим дугогодишњим радом и ангажманом кроз све
облике наставе показала да је као наставик веома посвећена унапређењу наставе на
Архитектонском факултету у Београду и бољем позиционарању професије. Настава представља
примарно интересовање др Ратке Чолић, те су све њене остале професионалне активности
посвећене и усмерене ка унапређењу наставничких компетенција.
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Б4. Оцена у ангажовању у развоју наставе и других делатности високошколске установе
Др Ратка Чолић дуги низ година учествује као члан стручних, законодавних и других органа и
комисија Министарства грађевинарства, Владе РС, Републичке агенције за просторно
планирање и локалних самоуправа у Србији.
Иницирала је успостављање формализоване сарадње Архитектонског факултета у Београду и
различитих међународних институција, програма и факултета. Од 2018.године координатор је
сарадње испред АФ са UN-HABITAT UNI, а Архитектонски факултет Универзитета у Београду је
партнерски универзитетет универзитетске мреже UN-HABITAT UNI. У периоду док је била
ангажована на међународним пројектима у Србији, иницирала је и координирала сарадњу са
АФ, испред SIRP UN-HABITAT (2005-2008), GIZ/AMBERO пројекта Унапређење управљања
земљиштем на нивоу локалних самоуправа у Србији (2010-2018), као и сарадњу у настави са
високошколским установама - ТУ из Берлина, а од 2017.године и формализовану сарадњу са
Архитектонским факултетом из Штудгарта.
Значајно је поменути и сарадњу кандидаткиње са локалним самоуправама (Крагујевац,
Обреновац, Смедерево, Ужице, Београд и Ћићевац) и организацијама цивилног друштва коју је
остварила кроз заједничке пројекте, представљање студентских радова јавним управама и
стручњацима из праксе и друге облике сарадње.
Комисија сматра да је ангажовање кандидаткиње, како на свим нивоима наставе, тако и кроз
друге, ваннаставне активности на којима учествује, значајно допринело развоју и афирмацији
ове високошколске институције.
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В. ЗAКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ
В.1. Закључно мишљење
Др Ратка Чолић 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 трајна професионална опредељења.
Досадашњи рад показује усмереност на области науке, струке и наставе, као и тежњу ка
успостављањем релација између различитих поља деловања кроз легалне аспекте, увођење
иновација и развијање капацитета, те педагошки рад на пољу планирања урбаног развоја,
којима се бавила.
Резимирајући укупан допринос научног, стручног и педагошког рада др Ратке Чолић, 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 Ратка Чолић се у свом научно-истраживачком и стручном раду бавила разноврсним
темама, и сви остварени резултати се тичу уже научне области Урбанизам за коју се бира,
• Комисија истиче квалитетну и бројну професионалну продукцију и стручно усавршавање др
Ратке Чолић,
• Комисија посебно цени напоре које кандидаткиња улаже у иновирање наставних процеса
на различитим предметима у складу са њиховим специфичностима,
• Комисија истиче ангажман др Ратке Чолић у организацији сарадње са међународним
програмима и факултетима, организацији међународних и националних студентских
радионица, изложби и јавних одбрана, интеракцији са институцијама и организацијама од
значаја за наставни процес и пласман наставних резулатата широј стручној и осталој
јавности, укључујући и јавну управу,
• Наглашен степен повезивања активности и продукције у домену теоријских истраживања и
практичног деловања и интердициплинарности приступа,
• Комисија сматра да др Ратка Чолић представља посвећеног члана наставничког колектива
Архитектонског факултета који тежи унапређењу и бољем позиционирању струке, као и
повезивању теорије, едукације и праксе - како у настави, тако и у свом професионалном
раду.
На основу детаљног увида у поднету документацију и анализе резултата научно
истраживачког и педагошког кандидаткиње др Ратке Чолић - 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 Ратке Чолић, сагласно општим
условима предвиђеним Законом о раду („Сл. гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и
75/14 и 13/17 – одлука УС), посебним условима предвиђеним Чланом 65 „Закона о високом
образовању“ („Сл. гласник РС” бр.76/05, 100/07 – аутентично тумачење, 97/08, 44/2010, 93/12,
89/13, 99/14, 45/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 87/16), сагласно Статуту Универзитета у
Београду („Гласник УБ“ 186/15 – пречишћен текст и 189/16), Статуту Архитектонског факултета
(„Сл. Билтен АФ” бр 116/17 – пречишћен текст), “Правилнику о минималним условима за

56

стицање звања наставника на Универзитету у Београду” (“Гласник УБ“ 192/2016, 195/16 и
197/17), “Правилнику о изменама и допунама Правилника о минималним условима за
стицање звања наставника на Универзитету у Београду” (од 21.06.2017.) и “Правилнику о
минималним условима за стицање звања наставника на Архитектонском факултету у
Београду” („Сл. билтен АФ“, бр. 115/17) и Правилником о начину и поступку стицања звања и
заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду-Архитектонског факултета (“Сл.
билтен АФ”, бр.120/19). Комисија закључује да др Ратка Чолић, 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 и друштвеног рада, Комисија закључује да је др Ратка Чолић,
дипл.инж.арх. својим досадашњим радом стекла углед успешног научног радника и
наставника, као и драгоценог члана наставничког колегијума Архитектонског факултета у
Београду. На основу наведених података може се закључити да др Ратка Чолић испуњава све
суштинске и формалне услове за избор у звање доцентаа 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 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 доцента др
Ратку Чолић у звање доцента за ужу научну област Урбанизам на Департману за урбанизам
Архитектонског факултета у Београду.
У Београду,
31. мaj 2019. године
Чланови Комисије:
...................................................................
Др Бисерка Митровић, председник Комисије
ванредни професор Универзитет у Београду Архитектонски факултет
....................................................................
Др Владан Ђокић,
редовни професор Универзитет у Београду Архитектонски факултет
....................................................................
Др Велимир Шећеров
редовни професор Универзитет у Београду –
Географски факултет
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