
      Образац 4 В 

В) ГРУПАЦИЈА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА 

 
С А Ж Е Т А К 

РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА  
ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ ДОЦЕНТА 

 
I - О КОНКУРСУ 

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

   
II - О КАНДИДАТИМА 

 
1) - Основни биографски подаци 
- Име, средње име и презиме: Ратка (Петар) Чолић 
- Датум и место рођења: 21.06.1962. Книн 
- Установа где је запослен: Архитектонски факултет Универзитета у Београду 
- Звање/радно место: Доцент на Департману за урбанизам 
- Научна, односно уметничка област: Урбанизам 
 
2) - Стручна биографија, дипломе и звања 
Основне студије: 
- Назив установе: Архитектонски факултет Универзитета у Београду 
- Место и година завршетка: Београд, 1987. 
Мастер:   
- Назив установе:  
- Место и година завршетка: 
- Ужа научна, односно уметничка област: 
Магистеријум:   
- Назив установе: Архитектонски факултет Универзитета у Београду 
- Место и година завршетка: Београд, 2004. 
- Наслов магистарског рада: "Формална и неформална партиципација у одлучивању на нивоу локалних 
стратешких планова'' 
- Ужа научна, односно уметничка област: Архитектура и урбанизам-– урбанизам и просторно планирање 
Докторат:  
- Назив установе: Архитектонски факултет Универзитета у Београду 
- Место и година одбране: Београд, 2009. 
- Наслов дисертације: "Партиципација у стратешком планирању градова и развој сазнања – пример 
стратешког плана развоја Ниша" 
- Ужа научна, односно уметничка област: Архитектура и урбанизам 
Досадашњи избори у наставна и научна звања: 
- 2014, избор у звање доцента 

 



 

3) Испуњени услови за избор у звање_______ДОЦЕНТ_______________________ 

 
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ: 
 

 
 

  
(заокружити испуњен услов за звање у које се бира) 

oценa / број година радног искуства  
 

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

није потребно организовати, јер је 
само један кандидат пријављен 

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

4, 88 
(2014-2019) 

3 Искуство у педагошком раду са студентима 
 4,5 година 

 
 
 

 
 (заокружити испуњен услов за звање у које се бира) 
 

Број менторства / учешћа у 
комисији и др. 

4 Резултати у развоју научнонаставног подмлатка 
 

-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 
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 

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

- Менторство на 33 мастер завршна 
пројекта  
- Члан комисије за оцену 33 Мастер 
завршна  рада  
- Члан Комисије за одбрану 3 
дипломска рада  

 
 

 
 

  
(заокружити испуњен услов за звање у које се 
бира) 
 

Број 
радова, 
сапштењ
а, цитата 
и др 

Навести часописе, скупове, књиге и 
друго 

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

1 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) 

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

16 1.М32. 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. 
2.М33. 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 978-9958-
691-56-0  COBISS.BH-ID 24131590 
3. М33. 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. 
4. М33. 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 
5.М33 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. 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 
6. М34. 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. 
7.М34. Čolić, R., Mitrović, B., Maruna, M., 
Milovanović Rodić, D. (2018) Examining 
formal and informal planning instruments 
for housing for migrantswithin a post-
socialist country, Serbia. International 
Academic Association on Planning, Law and 
Property Rights/ PLPR Conference: 
Migrations – Impacts, Law and Spatial 
Planning, Novi Sad, February 20-23. 
University of Novi Sad, Centre for Strategic 
and Advanced Studies. ISBN 978-86-499-
0221-3 
8.М34. 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 
9. М61 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 
10. М63.. 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 
11.М63 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. 
12.М63 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. 
13. М64. Маруна, М., Чолић, Р., 
Миловановић Родић, Д. (2017) 
Управљање развојем резилијентних 
градова: пример Обреновца. 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 

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

  

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

  

10 Оригинално стручно остварење или руковођење 
или учешће у пројекту 
 

  

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

  

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

  

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

  

14 Објављена два рада из категорије М21, М22 или   



М23 од првог избора у звање ванредног 
професора из научне области за коју се бира. 

15 Цитираност од 10 хетеро цитата 
 

  

16 Саопштено пет радова на међународним или 
домаћим скуповима (категорије М31-М34 и 
М61-М64) од којих један мора да буде пленарно 
предавање или предавање по позиву на 
међународном или домаћем научном скупу од 
избора у претходно звање из научне области за 
коју се бира  

  

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

  

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

  

 
(изабрати 2 од 3 услова) Заокружити ближе одреднице 

(најмање пo једна из 2 изабрана услова) 
 

1. Стручно-професионални 
допринос 

1 .Председник или члан уређивачког одбора научног часописа или 
зборника радова у земљи или иностранству. 
2 .Председник или члан организационог одбора или учесник на стручним 
или научним скуповима националног или међународног нивоа. 
- Учесник 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 
3. Председник или члан у комисијама за израду завршних радова на 
академским специјалистичким, мастер и докторским студијама. 
- Менторство на 33 мастер завршна пројекта  
- Члан комисије за оцену 33 Мастер завршна  рада  
- Члан Комисије за одбрану 3 дипломска рада  
4. Аутор или коаутор елабората или студија. 
5. Руководилац или сарадник у реализацији пројеката. 
- 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. 
-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. 
-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.  
6. Иноватор, аутор или коаутор прихваћеног патента, техничког 
унапређења, експертиза, рецензија радова или пројеката. 
- Коаутор техничког решења: Нов модел сарадње локалне самоуправе и 
високошколске установе: Реализација пројекта партиципативног 



буџетирања града Панчева за 2017. годину у процесу сарадње управе града 
Панчева и Универзитета у Београду-Архитектонског факултета: (М84) 
- 4 Ауторске изложбе са каталогом уз научну рецензију  (М99) 
- 11 награда на међународној изложби (М104) 
7. Поседовање лиценце. 

2. Допринос академској и 
широј заједници 

1. Председник или члан органа управљања, стручног органа, помоћних 
стручних органа или комисија на факултету или универзитету у земљи или 
иностранству.  
2. Члан стручног, законодавног или другог органа и комисија у широј 
друштвеној заједници. 
-при МГСИ за израду Стратегије одрживог и интегралног урбаног развоја у 
Србији до 2030., за израду Предлога Правилника Стандардизација 
класификације намена земљишта и планских ознака у урбанистичким и 
просторним плановима, за израду Закона о планирању и изградњи (2014),  
-при МКИ за израду израду подзаконских аката, за припрему Нацрта 
Закона и других прописа у области просторног и урбанистичког 
планирања, грађевинског земљишта и изградње објеката (2003-04) 
-Члан Координационог тела Републичке агенције за просторно планирање 
за припрему, координацију и праћење израде Стратегије просторног и 
урбаног развоја Србије до 2025.године 
-Члан радне групе Владе Републике Србије за праћење спровођења 
националне стратегије за решавање питања избеглих и интерно расељених 
лица (2002) 
-Члан Комисија за планове (у Београду, Крагујевцу, Инђији, Сремској 
Митровици, Иригу, Суботици, Новој Црњи, Кнежевцу, Сремским 
Карловцима, Србобрану, Јагодини, Варварину, Лазаревцу, Љигу, Соко 
бањи и др.). 
3. Руковођење активностима од значаја за развој и углед факултета, 
односно Универзитета. 
- Иницијатор и координатор сарадње испред АФ: 2 меморандума о 
сарадњи Факултета и 3 локалне самоуправе  
4. Руковођење или учешће у ваннаставним активностима студената. 
- Менторска подршка учешћу студената на 3 конкурса 
- Представљање студентских радова на 10 изложби 
- Представљање студентских радова јавним управама и стручњацима из 
праксе (3) 
- Организација 3 међународне студентске радионице 
- Организација 7 домаћих студентских радионица 
- Организација јавне презентације и одбране 22 студенстка рада 
5.Учешће у наставним активностима који не носе ЕСПБ бодове 
(перманентно образовање, курсеви у организацији професионалних 
удружења и институција или сл.). 
6. Домаће или међународне награде и признања у развоју образовања или 
науке. 
- 3 награђена студентска рада на међународним и националним 
конкурсима 

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

1. Учешће у реализацији пројеката, студија или других научних остварења 
са другим високошколским или научноистраживачким установама у земљи 
или иностранству. 
-сарадња са UN-HBITAT UNI, University  of Technology (ТU Berlin), 
GIZ/AMBERO, University of Stuttgart Faculty of Architecture and Urban 
Planning, IAUS 
2. Радно ангажовање у настави или комисијама на другим високошколским  
или научноистраживачким установама у земљи или иностранству 
3. Руковођење или чланство у органима или професионалнм удружењима 
или организацијама националног или међународног нивоа. 
- Члан International Academic Association on Planning, Law and Property 
Rights 
-Члан Асоцијације просторних планера Србије, Члан комисије за 
међународну сарадњу 



-Члан Комисије за доделу лиценци за урбанистичко планирање при 
Инжењерској комори Србије 
-Члан Удружења урбаниста Србије- Члан Председништва, Представник 
УУС за међународну сарадњу у Европском савету урбаниста (ECTP), 
Председник комисије за унапређење професије, Члан Комисије за конкурсе 
4. Учешће у програмима размене наставника и студената. 
- У оквиру Erasmus+ programa KA1 – International Mobility  for Staff teaching 
and training activities, Faculty of Architecture and urban Planning, Stuttgart, 
Germany 
5. Учешће у изради и спровођењу заједничких студијских програма. 
6. Гостовања и предавања по позиву на универзитетима у земљи или 
иностранству. 
- Guest lecture: '‘Participation in Urban Development Planning – Case оf 
Serbia’’, University of Stuttgart, Faculty of Architecture and urban Planning, 
28.06.2017. 
- 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. 

*Напомена: На крају табеле кратко описати заокружену одредницу 

 
III - ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ 

 
На основу увида у поднету документацију и анализе резултата научно истраживачког и педагошког рада 
релевантног за ужу научну област „Урбанизам“, Комисија констатује да др Ратка Чолић задовољава све 
критеријуме који су захтевани за избор у звање доцента Универзитета у Београду: 
•  има испуњен ОПШТИ услов, 
•  има испуњених СВА ЧЕТИРИ ОБАВЕЗНА услова и 
•  има испуњена СВА ТРИ ИЗБОРНА услова. 
Комисија предлаже Изборном већу Архитектонског факултета Универзитета у Београду да др Ратку 
Чолић изабере у звање доцента за ужу научну област „Урбанизам“ на Департману за урбанизам 
Архитектонског факултета Универзитета у Београду. 
 
 
 
Место и датум: Београд, 31.5.2019. 
                                                                                    

КОМИСИЈA 
 

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

 


