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БИОГРАФИЈА КАНДИДАТА др Анђелке С. Бнин-Бнински

А.1 ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ 

Анђелка (Славица) Бнин-Бнински (Ћировић) рођена је 31. августа 1984. године у Аранђеловцу
где је завршила основну школу и природно-математички смер гимназије, награђена је Вуковим
дипломама за одличан успех. Дипломирала је на основним и мастер академским студијама на
Архитектонском факултету Универзитета у Београду (2006, 2008), специјализацирала је теорију
уметности и медија (Универзитет уметности у Београду, 2009) и филозофију архитектуре (École
Nationale Supérieure d'Architecture de Paris la Villette,  Париз 2014).  Била је стипендиста Владе
Француске. Докторску дисертацију одбранила је 2018. године на Архитектонском факултету у
Београду.

У периоду од 2011 до 2019. године била је запослена у звању асистента на Департману за
архитектуру  Архитектонског  факултета  у  Београду,  а  од  2006.  до  2011.  године  била  је
ангажована у звању сарадника.  Радила је  као млади истраживач на научно-истраживачком
пројекту Министарства за просвету, науку и технолошки развој Републике Србије – TP 36034
(2012-2019).  Истраживач  је  у  лабораторији  Жерфо  (GERPHAU),  за  студије  архитектуре  и
филозофије у Паризу и представник је Универзитета у Београду – Архитектонског факултета у
међународној истраживачкој организацији Арена (ARENA).

Чита, пише и говори енглески и француски језик.

А.2 СТРУЧНА БИОГРАФИЈА, ДИПЛОМЕ И ЗВАЊA

А.2.1 Дипломе и звања

2006. Диплома Инжењер архитектуре, Универзитет у Београду – Архитектонски факултет.
Основне  студије  архитектуре  уписала  је  школске  2003/2004.  године  на  Архитектонском
факултету Универзитета у Београду, просечна оцена током студија је 8.21.

2008. Диплома Мастер инжењера архитектуре, Универзитет у Београду – Архитектонски
факултет.  Мастер  студије  архитектуре  уписала  је  школске  2006/2007.  године  на
Архитектонском факултету  Универзитета  у  Београду,  просечна оцена током студија  је  9.90.
Дипломски рад који чине мастер теза под насловом „Инверзија стамбене јединице у односу на
географки и друштвени контекст” и мастер пројекат „Колективно становање на обали Дунава у
Земуну, Београд” рађени су под менторством проф. Бранислава Митровића и одбрањени су
пред међународном комисијом у саставу: проф. др Владан Ђокић, проф. др Милица Јовановић
Поповић,  проф.  арх.  Дејан  Миљковић,  проф.  арх.  Владимир  Лало  Николић,  гост-критичар
(RWTH Aachen University, Немачка). Оцена на мастер тези је 10/10 и оцена на мастер пројекту
10/10.

Теза и мастер рад су селектовани од стране комисије Факултета за потребе акредитације и
репрезентације мастер студијског програма који је први пут реализован 2008. године, након
болоњске  реформе  наставе.  Теза  и  мастер  рад  излагани  су  на  колективној  изложби
дипломских  радова  2008.  године  у  Италијанском  културном  центру  у  Београду  и  на
Архитектонском факултету у Београду и публиковани су у приређеној верзији у двојезичном
каталогу на српском и италијанском језику Mostra delle tesi di laurea degli studenti della Facoltà
d‘Architettura,  Università  di  Belgrado:  l‘architettura  dell‘isola:  la  vita  ai  margini  della  geografia  /
Pantalleria,  Italia |  Izložba  diplomskih  radova  studenata  Arhitektonskog  fakulteta  Univerziteta  u



Beogradu: Arhitektura ostrva: život na geografskoj margini / Pantalerija, Italija (Beograd: Arhitektonski
fakultet u Beogradu, 2008), 40-41.

2009.  Диплома  Теоретичар  –  уметности  и  медија  –  мастер,  Универзитет  уметности  у
Београду. Специјалистичке студије из области теорије уметности и медија уписала је школске
2008/2009. године на Универзитету уметности у Београду, просечна оцена током студија је 9.57.
Специјалистички рад који чини мастер теза под насловом „Политике спектакла у архитектури”
рађен је под менторством проф. др Миодрага Шуваковића и одбрањен је пред комисијом у
саставу:  проф. др Невена Даковић и доц.  др Јелена Тодоровић.  Оцена на специјалистичкој
мастер тези је 10/10.

Мастер специјалистички рад је селектован у најужи избор одбрањених мастер и докторских
радова на програму Теорије уметности и медија и публикован је у приређеном облику у збирци
текстова Фасцинације теоријом 2 ur. D.Vuković (Beograd: Prodajna galerija „Beograd”, 2010), 149-
177.

2014. Deux diplômes propres aux écoles d’architecture (DPEA) „Recherches en Аrchitecture” –
diplôme  post-master,  École  Nationale  Supérieure  d'Architecture  de  Paris  la  Villette,  Париз.
Пост-мастер  студије  у  архитектонској  школи  Ла  Вилет  у  Паризу  (École  Nationale  Supérieure
d'Architecture  de  Paris  la  Villette)  уписала  је  школске  2013/2014.  године  као  стипендиста
Француске Владе. Специјалистички рад који чини пост-мастер теза под насловом „Le partage de
l'espace  habité.  Vers  un  territoire  d'expérimentations  à plusieurs  échelles”  (Подела  стамбеног
простора. Ка експериментима у више размера) рађен је под ко-менторством проф. др Гзавије
Боно (Xavier Bonnaut) и проф. др Крис Јунес (Chris Younès) и одбрањен је пред комисијом у
саставу:  проф.  др  Анолга  Родионоф  (Anolga  Rodionoff)  и  доц.   др  Ева  Махдаличкова  (Eva
Mahdalickova).  Оцена  на  специјалистичкој  пост-мастер  тези  је  17/20,  ужа  научна,  односно
уметничка  област:  архитектура  и  филозофија.  Копија  детаљног  извештаја  Архитектонском
факултету,  Департману  за  архитектуру  о  студијском  боравку  у  Паризу  из  2014.  године
садржана је у прилогу овог документа.

2018. Диплома Доктора техничких наука у области архитектуре и урбанизма, Универзитет
у  Београду  –  Архитектонски  факултет. Докторске  студије  на  Архитектонском  факултету
Универзитета у Београду уписала је школске 2009/2010. године, просечна оцена током студија
је 9.37. Докторску дисертацију под насловом „Улога архитектонског цртежа у динамици поделе
стамбеног  простора”  радила је  под менторсктвом проф. др Владана Ђокића и комисијом у
саставу проф. емеритус Бранислав Митровић, проф. др Миодраг Шуваковић, проф. емеритус
др Крис Јунес (Chris  Younès),  проф. др Петар Бојанић.  Оцена на одбрањеној дисертацији је
10/10.



А.2.2 Усврашавање наставничких и професионалних компетенција

Кандидаткиња  усавршава  наставничке  и  професионалне  компетенције  кроз  сарадњу  са
различитим институцијама културе и уметности и путем сарадњи са колегама из националног и
међународног  стручног  и  научног  контекста.  Пројектантском  праксом  бавила  се  у
аритектонском студију професора Бранислава Митровића, MIT arh од 2007. до 2012. године, а
од  2011.  године до данас развија  самосталну  пројектантску праксу  у  корелацији  са  њеним
истраживачким радом.

– Учесница је на интердисциплинаром међународном пројекту „Deschooling Classroom” у 
сарадњи са центром за теорију и праксу извођачких уметности „Теорија која хода” (2009-2012);

– Похађала је двосеместралне студије „Култура и уметност социјалистичке Југославије” у 
организацији Музеја савремене уметности у Београду, 4ЕСПБ кредита (2011-2012);

– Учесница је „Обуке за представнике Универзитета који ће информисати српске студенте у 
вези са могућностима студија у Француској”, Београд (18. април 2016), организација: Француски
институт у Србији;

– Учесница је студијског боравка у архиви и истраживачком центру за архитектонски цртеж 
„Drawing Matter – Shatwell farm”, Самерсет, Велика Британија (29. јун 2019), организација: 
Kingston School of Art, Departmant of Architecture, London и Drawing Matter.

А.2.3 Радна биографија са учешћем у настави

Др Анђелка Бнин-Бнински је ангажована у настави на Архитектонском факултету Универзитета
у Београду 12 година, са два прекида од по годину дана – истраживачки боравак на пост-
мастер  студијама  у  Паризу  школске  2013/2014.  године  и  породиљско  одсуство  2017/2018.
године.  Од 2006.  до 2011.  године радила је  као студент-сарадник и сарадник у настави на
Департману за архитектуру, а од 2011 до 2019. године запослена је у звању асистента. 

У  оквиру  националних  и  међународних  истраживачких  пројеката  у  домену  архитектуре  и
урбанизма,  сарађује  као  млади истраживач  на  пројекту Министарства за  просвету,  науку  и
технолошки развој  Републике Србије,  од 2012.  године и као истраживач у  лабораторији за
студије архитектуре и филозофије Жерфо (GERPHAU ) у Паризу, од 2015. године.

А.2.3.1 Учешће у настави

Кандидаткиња учествује  у  настави  у  сарадничким  звањима  на  предметима  из  уже  научне
области Архитектонско пројектовање и савремена архитектура, ради на концепцији курикулума
предмета и ридера за посебне тематске области које се обрађују унутар пројектантских студија
и теоријских предмета.  Посебна тежишта у раду са студентима кандидаткиња поставља на
интердисциплинаран  приступ  изучавању  архитектуре  и  на  методолошке  вежбе  рада  у
архитектонском цртежу. Осим рада у настави према плану  студијских програма, кандидаткиња
осмишљава  и  организује  студентске  радионице,  семинаре,  изложбе  и  гостујућа  предавања
међународно  признатих  стручњака,  и  држи  предавња  по  позиву  унутар  Архитектонског
факултета на основним, мастер и докторским студијама.



Асистент  за  ужу  научну  односно  уметничку  област  Архитектонско  пројектовање  и
савремена архитектура (2011-2019)

Основне академске студије: 

–  Модул М2 – Увод у пројектовање, Курс 2.1. Простор и облик

Наставник: в.проф. арх. Милан Ђурић

2011/2012, 2012/2013, 2014/2015, 2015/2016, 2017/2018, 2018/2019

– Модул М2 – Увод у пројектовање, Курс 2.4. Елементи пројектовања

Наставник: доц. мр Зоран Абадић

2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2015/2016

– Модул 19 – Студио Пројекат 4 – Синтеза

Наставник: доц. др Марија Милинковић

2014/2015, 2015/2016

Мастер академске студије Архитектура: 

– Модул М6А.1 – Студио

Наставник: проф. емеритус Бранислав Митровић

2010/2011, 2011/2012, 2012/2013

– Модул М7.3 – Пројектантска Радионица 3

Наставник: проф. емеритус Бранислав Митровић

2010/2011, 2011/2012, 2012/2013

– МАСА – А12011 Студио М02А – Пројекат

Наставник: в.проф. др Ђорђе Стојановић

2014/2015

– МАСА – А12011 Студио М02А – Семниар

2014/2015

– МАСА – А12011 Студио М02А – Радионица

2014/2015

– МАСА/ИАСА Увод у архитектонско истраживање –

Изборни предмет2 – архитектура

Наставник: доц. др Марија Милинковић

2014/2015



Интегрисане академске студије:

– ИАСА – 35080 Студио 03Б – Архитектура и природа

Наставник: в.проф. др Ана Никезић

2018/2019

– ИАСА – 23060 Студио 01A – Породично становање

Наставник: доц. др Гроздана Шишовић

2018/2019

Сарадник у настави на Департману за архитектуру (2006-2011)

Основне академске студије:
– Модул М2 – Увод у пројектовање, Курс 2.1. Простор и облик

Наставник: доц. мр Зоран Абадић

2007/2008, 2008/2009

Мастер академске студије Архитектура: 

– Модул М5А.1 – Студио Усмерење Архитектура 

Наставник: проф. арх. Михаило Тимотијевић

2007/2008

Наставник: проф. емеритус Бранислав Митровић

2009/2010

– Модул М5А.2 – Семинар Усмерење Архитектура

2007/2008, 2009/2010

– Модул М6А.1 – Студио Усмерење Архитектура

Наставник: проф. емеритус Бранислав Митровић

2008/2009

– Модул М6А.2 – Семинар Усмерење Архитектура 

2008/2009

– Модул М7.2 – Пројектантска Радионица 2

2007/2008, 2009/2010

– Модул М7.3 – Пројектантска Радионица 3 

2008/2009, 2009/2010



Остале активности у оквиру наставе и организација ваннаставних академских активности
студената

Студентска  радионица  „Rural  Shower”  у  оквиру  међународног  симпозијума  „Metro-milieu:
(alter)Rurality  As  a  Relational  Gap  Between  Inhabiting  Scales”.  Организација  у  сарадњи
међународне  истраживачке  организације  Арена  (ARENA  Architectural  Research  Network)  и
Архитектонског  факултета  у  Београду  (фебруар-мај)  –  организација,  координација  и  ко-
менторство са Ђ. Стојановић, А. Карабашевић и Н. Милановић, 2019;

Студентска  радионица  „Among  Scales”  у  оквиру  међународног  симпозијума  „Metro-milieu:
(alter)Rurality  As  a  Relational  Gap  Between  Inhabiting  Scales”.  Организација  у  сарадњи
међународне  истраживачке  организације  Арена  (ARENA  Architectural  Research  Network)  и
Архитектонског факултета у Београду, ментори: А. Никезић и А. Миловановић (фебруар-мај) –
организација и координација, 2019;

Изложба студентских радова у главном холу Архитектонског факултета у Београду у оквиру
међународног  симпозијума  „Metro-milieu:  (alter)Rurality  As  a  Relational  Gap  Between  Inhabiting
Scales”.  Организација  у  сарадњи  међународне  истраживачке  организације  Арена  (ARENA
Architectural  Research  Network)  и  Архитектонског  факултета  у  Београду  (23.мај-  6.јун)  –
организација, координација и курирање са А. Раковић, 2019;

Истраживачки семинар „Towards new ruralities” – три блока од два експертска предавања из
области  савремене  руралности  у  Србији,  у  оквиру  међународног  симпозијума  „Metro-milieu:
(alter)Rurality  As  a  Relational  Gap  Between  Inhabiting  Scales”  (април-мај)  –  концепција  са  А.
Никезић; организација, координација и модерирање дискусија, 2019;

Изложба завршних студентских радова у оквиру предмета Студио пројекат (М6) у главном холу
Архитектонског факултета у Београду – организација са М. Делевић, 2015, 2016;

Студентска радионица „Architectural Cosmopoiesis: an Exercise in Drawing” на Архитектонском
факултету у Београду – организација и ко-менторство са М. Џонсон (M.Johnson), 2015;

Изложба  завршних  студентских  радова  Студио  пројекат  (М02)  у  оквиру  припрема  RIBA
акредитације Архитектонског факултета у Београду, сала 254 – организација и координација са
М. Делевић, 2015.

Предавања на Универзитету у Београду – Архитектонском факултету

– „Метеоролошки  цртеж  –  методолошка  вежба”.  Интегрисане  академске  студије,  предмет:
Архитектура и природа, наставник: в.проф. др Ана Никезић, 2019;

– „Истраживачка  кретања  између  филозофских  и  архитектонских  теорија”.  Докторске
академске  студије,  предмет:  Савремени  контекст  архитектуре,  урбанизма  и  грађења,
наставник: проф. др Владан Ђокић, 2018;

– „Теоријски аспекти архитектонског истраживања”. Докторске академске студије,  предмет:
Савремени контекст архитектуре, урбанизма и грађења, наставник: проф. др Владан Ђокић,
2017;

– „Грађење  теоријских  платформи  и  њихова  позиција  у  архитектонском  истраживању”
Докторске  академске  студије,  предмет:  Савремени  контекст  архитектуре,  урбанизма  и
грађења, наставник: проф. др Владан Ђокић, 2016;

– „Анализа просторне и програмске ситуације у блоку 16 у Новом Београду”. Мастер академске
студије, предмет: Студио (М02А), наставник: в.проф. др Ђорђе Стојановић, 2015;



– „Архитектонско истраживање на мастер пројекту и тези”. Мастер академске студије, предмет:
Увод у истраживање у архитектури, наставник: доц. др Марија Милинковић, 2015;

– „Архитектонска пракса ван формалних оквира: о атмосфери и ветру”. Oсновне академске
студије, предмет: О архитектури, наставник: доц. др Марија Милинковић, 2012;

– „Истрживачке методе и израда тезе местер пројекта”. Мастер академске студије, предмет:
Студио (М09А), наставник: проф. емеритус Бранислав Митровић, 2009-2013.

А.3

А.3.1 Библиографија научних и стручних радова

Одбрањени научни радови – М70

– „Улога  архитектонског  цртежа  у  динамици  поделе  стамбеног  простора”.  Докторска
дисертација одбрањена на Архитектонском факултету Универзитета у Београду, 2018.

– „Le partage de lespace habité: Vers un territoire d'expérimentations à plusieurs échelles ”. Пост-
мастер  теза  одбрањена  у  aрхитектонској  школи  Ла  Вилет  (École  Nationale  Supérieure
d'Architecture de Paris la Villette) у Парзу, 2014.

– „Политике  спектакла  у  архитектури”.  Мастер  специјалистичка  теза  одбрањена  на
Универзитету уметности у Београду, 2009.

Објављени научни радови

Поглавље у монографији међународног значаја – М14

– Bogavac M.,  Ćirović, A.  et al.,  “Eastern European Contextual  Art:  Approaching, Diagnosing and
Treating  the  Problems,”  in Parallel  Slalom:  A  Lexicon  of  Non-Aligned  Poetics,  ed.  B.Cvejić   and
G.S.Pristaš (Belgrade; Zagreb: Walking Theory - TkH; Academy of Dramatic Art, 2013), 204-214.

Рад у националном научном часопису међународног значаја – М24

– Bnin-Bninski  A.,  Dragišić M.,  “Scale on paper between technique and imagination.  Example of
Constant’s drawing hypothesis”. Serbian Architectural Journal, Vol. 8, No. 3, 2016, pp. 322-334. (М24)

– Dragišić M.,  Bnin-Bninski  A.  “The application models  of  the topological  principle of  continuous
deformation in the architectural  design process”.  Facta Universitatis,  Series:  Architecture and Civil
Engineering, Vol. 15, No. 3, 2017, pp. 453-464.

– Бнин-Бнински A. „Савремени језички проблеми архитектонског цртежа и његово својство
дијаграма”.  Српска политичка мисао.  Посебно издање:  Политика,  свакодневница и  тактичка
уметност/медији,  ур.  Стојановић Ђ.,  Шуваковић М.  (Београд:  Институт  за политичке студије,
2019), 223-241.



Саопштење са  међународног скупа штампано у целини – М33

– Ćirović,  A.,  “Situationist  Theoretical  Approach  to  Housing  and  Residential  Building  Design.
University  Colony  in  New  Belgrade’s  Block  32”,  in  Challenges  of  transition:  the  post-communist
experience(s), ed. Ioan Stanomir et al. (Bucharest: Institutul European din România, 2014), 49-60.

– Ćirović,  A.,  “Housing Policy and Culture in  Yugoslavia.  The Case of  Exibition ‘Housing for  Our
Conditions’  in  Ljubljana,  1956.”,  in  International  Conference  Architecture  and  Ideology.  CD
Proceedings: September 28 - 29, 2012, Belgrade, Serbia, ed. Vladimir Mako et al. (Belgrade: Faculty of
Architecture University of Belgrade, 2012), 412-42.

Саопштење са  међународног скупа штампано у изводу – М34

– Bnin-Bninski  A.,  “Notes  on  the  critical  phenomenology  of  architectural  drawing”,  in  21st
International  Congress  of  Aesthetics,  Possible  Worlds  of  Contemporary  Aesthetics:  Aesthetics
Between History,  Geography and  Media,  ed.  N.Jankovic  et  al  (Belgrade:  University  of  Belgrade -
Faculty of Architecture, 2019), 641.

– Bnin-Bninski  A.,  “Working  with  the  Gap.  Measuring  and  Continuous  Drawings”,  in  Fracsari
Symposium IV. The secret lives of architectural drawings and models. From translating to archiving,
collecting and displaying ed. M. V. Johnoson and F. Goffi (London: Kingston School of Art, Department
of Architecture and Landscape, 2019), 41-42.

Поглавље у монографији националног значаја – М45

– Ćirović,  A.,  „Politike  spektakla  u  arhitekturi”  u  Fascinacije  teorijom 2,  ur.  D.  Vuković  (Beograd:
Prodajna galerija „Beograd”, 2010), 149-177.

Превод изворног текста у облику чланка у монографији – М68

– Fuksas, Masimiliano i Paolo Konti, „Beskrajni Razvoj Grada - Megapolis, Metropolis, Polja,” u Dijalozi
sa arhitektama: O reči arhitekte kao arhitekturalnom aktu, ur. Vladan Djokic i Petar Bojanic, prevod sa

francuskog jezika A. Ćirović i H. Bnin-Bninski (Beograd: Arhitektonski fakultet, 2011), 123-130.

– Nuvel,  Žan,  „Ja  sam  potpuni  hedonista,”  u  Dijalozi  sa  arhitektama:  o  reči  arhitekte  kao

arhitekturalnom aktu, ur. Vladan Djokic i Petar Bojanić, prevod sa francuskog jezika  A. Ćirović i  U.
Momirović (Beograd: Arhitektonski fakultet, 2011), 409-414.

Награда на међународном конкурсу – М102

Идејно урбанистичко-архитектонско решење стамбено-пословног комплекса у Бјелом Пољу,
Црна Гора, пројектант у тиму, аутори: Б. Митровић и Ј. Кузмановић (2010). Друга награда.

Учешће на међународној изложби – М105

X међународно бијенале архитектуре у Венецији „Cities: People, Society, Architecture”, кустос и
селектор бијенала Ричард Бурдет (Richard Burdett).  Изложбени павиљон „Project  Belgrade”  –
члан дизајн тима, кустоси павиљона А. Јанковић и В. Јовановић, 2006.

Колективна изложба дипломских радова у Италијанском културном центру, Кнеза Милоша 56,
Београд (1-17. новембар), са двојезичним каталогом и рецензијом Mostra delle tesi di laurea degli
studenti della Facoltà d‘Architettura, Università di Belgrado: l‘architettura dell‘isola: la vita ai margini
della  geografia  /  Pantalleria,  Italia (Izložba  diplomskih  radova  studenata  Arhitektonskog  fakulteta
Univerziteta u Beogradu: Arhitektura ostrva: život na geografskoj margini / Pantalerija, Italija), Beograd:
Arhitektonski fakultet u Beogradu, 2008.



30. Салон Архитектуре, кустос мр Љиљана Милетић Абрамовић. Музеј примењене уметности,
Вука Караџића 18, Београд. Идејно урбанистичко- архитектонско решење пословног објекта
„ИМ Матијевић”  и  јавне  гараже у  Новом Саду  –  сарадник  у  тиму,  аутори:  Б.  Митровић,  Ј.
Кузмановић, Н. Зимоњић, И. Пантић, О. Крашна, 2008.

34. Салон Архитектуре, кустос мр Љиљана Милетић Абрамовић. Музеј примењене уметности,
Вука Караџића 18, Београд. Породична кућа у улици Косте Војновића у Београду – пројектант у
тиму, аутори: Б. Митровић, Ј. Кузмановић. Награда салона у категорији архитектуре, 2012.

– International  Multimedia Event On Architecture  Challenges in  architecture,  urban design and art.
STRAND (Sustainable Urban Society Association). Serbian Academy of Sciences and Arts - Science
and  Technology  Gallery,  Djure  Jaksica  2,  Belgrade,  Serbia  (2-16.  December).  Conversation  with
Branislav Milenkovic about the continuity of measurement drawings, drawing –  A. Bnin-Bninski, 2019.

Награда на конкурсу у Републици – М109

Идејно  архитектонско-урбанистичко  решење  туристичког  комплекса  „Србија  на  длану“  на
Сребрном језеру,  аутор са Б. Митровић, Ј. Перовић и Д. Јеремић, 2009. Прва награда;

Идејно архитектонско-урбанистичко решење пословног објекта у Блоку 11а у Новом Београду,
пројектант  у  тиму,  аутори:  Б.  Митровић,  А.  Шпијуновић,  И.  Пантић,  П.  Бојовић,  2008.  Друга
награда, први пласман;

Идејно урбанистичко- архитектонско решење пословног објекта „ИМ Матијевић” и јавне гараже
у Новом Саду, сарадник у тиму, аутори: Б. Митровић, Ј. Кузмановић, Н. Зимоњић, И. Пантић, О.
Крашна, 2008. Прва награда.

Награда – признање на изложби – М111

Aрхитектонско-урбанистичко  решење породичне  куће  у  улици  Косте  Војновића  у  Београду,
пројектант у тиму, аутори: Б. Митровић и Ј. Кузмановић, 2010-2012.

 Награда 34. Салона архитектуре у категорији архитектуре, 2012.

 Плакета 44. Мајске изложбе, УЛПУДС, 2012.

 Награда „Ранко Радовић”, 2012.



Учешће на националној изложби – М112

9. GRIFON – Конкурс за најбољи графички дизајн у Србији, Републици Српској и Црној Гори у
2010 и 2011.  години.   Изложба изабраних радова,  галерија „Графички колектив”,  Обилићев
венац 27, Београд (18.јун-7.јул 2012). Публикација „Open Printing House” групе аутора Antijargon:
Љ. Тасић, С. Илић, А. Ћировић, К. Поповић, Б. Ђорђев.

44. мајска изложба, Удружење ликовних уметника примењених уметности и дизајнера Србије
(УЛУПУДС).  Музеј  примењене  уметности,  Вука  Караџића  18,  Београд  (10  -  31.  мај  2012).
Породична кућа у улици Косте Војновића у Београду –пројектант у тиму, аутори: Б. Митровић и
Ј. Кузмановић – рад награђен плакетом.

Изложба радова награде Ранко Радовић, 2012. године, Задужбина Илије Коларца, Студентски
трг 5, Београд. Породична кућа у улици Косте Војновића у Београду – пројектант у тиму, аутори:
Б. Митровић и Ј. Кузмановић – награђени рад.

Изложба  конкурсних  радова  за  архитектонско-урбанистичко  решење  туристичког  центра
„Србија на длану” на Сребрном језеру у Србији, 2010. године – аутор са Б.Митровић, Ј. Перовић
и Д. Јеремић. Урбанистички завод града Београда, Булевар деспота Стефана 56, Београд –
првонаграђени рад.

Некатегорисани научни и стручни радови

– Antiјargon,  тројезични  електронски  on-line  појмовник  савремене  уметничке  сцене  (српски,
македонски, енглески), Београд, 2010. Група аутора: М. Богавац, Д. Булут, Б. Ђорђев, С.  Илић,

А. Ћировић, А. Јанчевска, Б. Крмов, М. Марковић, К. Поповић, Б. Тануровска-Кјулавковски, Љ.
Тасић, И. Васева, Е. Вељановска, Д. Заревска. http://www.antijargon.tkh-generator.net/ 

– Šuvaković, M. Video pojmovnik umetnosti i teorije 20. veka [elektronsko izdanje: on-line i CD], ur. B.

Đorđev, A. Ćirović, S. Ilić, D. Jovović, J. Knežević, K. Popović, Lj. Tasić (Beograd: TkH - centar za
teoriju i praksu izvodjackih umetnosti, Orion Art, ART televizija, 2012).

Радови у процедури објављивања

у штампи

– Nikezić  A.,  Bnin-Bninski  A.,  Versteegh P.  (eds)  Metro-milieu:  (alter)Rurality  As  a  Relational  Gap
Between  Inhabiting  Scales  (Belgrade:  University  of  Belgrade  –  Faculty  of  Architecture;  ARENA
Architectural Research Netwoork, 2019). (M18)

– Bnin-Bninski A.,  Karabašević A.“Projecting and drawing (in) the metro-milieu: Experimenting the
design strategies of architectural atmosphere and weather drawing” in Nikezić A.,  Bnin-Bninski A.,
Versteegh  P.  (eds)  Metro-milieu:  (alter)Rurality  As  a  Relational  Gap  Between  Inhabiting  Scales
(Belgrade: University of Belgrade – Faculty of Architecture; ARENA Architectural Research Netwoork,
2019). (M16)

у процесу другог круга рецензије

– Bnin-Bninski A., Đokić V., Milojević M., “Integrating the Concept of Sustainability in Architectural
Design  Practice:  Medium  Surface  as  Analytical  Framework  for  Adaptability  in  the  Living  Space
Organization” Sustainablity 2019. (M22)



А.3.2 Остале релевантне стручно-уметничке референце

Изведени објекат

Интерактивнa галеријa „Generator”– просторно-програмска инсталација, Кнез Михајлова улица
у Београду, у оквиру програма међунароне манифестације Belgrade Design Week – аутор у тиму
удружења младих архитеката Studio Simbiosis, 2006;

Реконструкција и адаптација стамбеног у угоститељски објекат са баштом кафе бар „Башта”,
улица Кнеза Милоша 81, Аранђеловац – аутор идејног и главног архитектонског пројекта, 2011-
2012;

Aрхитектонско-урбанистичко  решење породичне  куће  у  улици  Косте  Војновића  у  Београду,
пројектант у тиму, аутори: Б. Митровић и Ј. Кузмановић, 2010-2012.

Изведени ентеријер

Стан  у  Молеровој  улици  у  Београду  –  изведени  пројекат,  аутор  идејног  и  главног
архитектонског пројекта, 2012-2013.

Архитектонско-урбанистички пројекти

Идејно архитектонско решење хотелског комплекса у Бечићима, Црна Гора, пројектант у тиму,
аутори: Б.Митровић и В.Милетић, 2007;

Идејно архитектонско и  урбанистичко решење апартманског  насеља Црвена главица,  Црна
Гора, пројектант у тиму, аутори: Б.Митровић и В.Милетић, 2007-2008;

Идејно  архитектонско  решење  реконструкције,  доградње  и  адаптације  Сахат  куле  на
Калемегданској тврђави у Београду, пројектант у тиму, аутор: Б.Митровић, 2008;

Идејно архитектонско решење породичне куће на Светом Стефану, пројектант у тиму, аутор:
Б.Митровић, 2008.

Учешће на међународним и националним конкурсима

“Bahamas Custom Home design challenge” идејно архитектонско-урбанистичко решење куће на
Бахамима, аутор са Б. Митровић и И. Пантић, 2009;

Идејно  архитектонско-урбанистичко  решење  нове  градске  галерије  UGM-Drava  2012  у
Марибору, Словенија, аутор са Б. Митровић, П. Стаменовић, Ј. Перовић, И. Грчић, М. Пауновић,
2010.

Остала учешћа на изложбама

„Cooperation,  not Corporation” ITS Z1 International  Test  Site Z1 Ritopek,  Ритопек, Србија,  2010.
Међународна изложба пројекта „Open Printing House” групе аутора: М. Богавац, Д. Булут, Б.
Ђорђев, С. Илић, А. Ћировић, А. Јанчевска, Б. Крмов, М. Марковић, К. Поповић, Б. Тануровска-
Кјулавковски, Љ. Тасић, И. Васева, Е. Вељановска, Д. Заревска.

Отворена  недеља  интердисциплинарог  међународног  пројекта  „Deschooling  Classroom”
Скопље, Македонија, 2010. Међународна изложба пројекта „Open Printing House” групе аутора:
М. Богавац, Д. Булут, Б. Ђорђев, С. Илић, А. Ћировић, А. Јанчевска, Б. Крмов, М. Марковић, К.
Поповић, Б. Тануровска-Кјулавковски, Љ. Тасић, И. Васева, Е. Вељановска, Д. Заревска.



А.3.3 Учешће у научно-истраживачким пројектима међународног значаја
2019-  Истраживач  на  међународном научно-истраживачком пројекту  COST акција  CA18137:
„European  Middle  Class  Mass  Housing  (MCMH-EU)”  у  сарадњи  Архитектонског  факултета  и
Шумарског факултета Универзитета у Београду. Руководилац пројекта за Републику Србију:
доц. др Марија Милинковић.

А.3.4 Учешће у научно-истраживачким пројектима националног значаја
2012-  Млади  истраживач  на  националном научно-истраживачком пројекту  Министарства  за
просвету,  науку  и  технолошки развој  Републике Србије,  Сектор за  технолошки развој  –  TP
36034:  „Истраживање  и  систематизација  стамбене  изградње  у  Србији  у  контексту
глобализације и европских интеграција у циљу унапређења квалитета и стандарда становања”,
руководилац  пројекта:  проф.  др  Владимир  Мако,  Архитектонски  факултет  Универзитета  у
Београду.

А.4 

А.4.1 СТРУЧНО-ПРОФЕСИОНАЛНИ ДОПРИНОС

4.1.1 Председник или члан организационог одбора или учесник на стручним или научним
скуповима националног или међународног нивоа.

Чланство у научним одборима међународних стручних скупова

Члан  научног  одбора  међународне  конференције  „Conference  for  Artistic  and  Architectural
Research: Practice & Design Driven Research” Гент,  Белгија, 4-7. октобар 2019. Организација:
Katholieke Universiteit Leuven in Ghent, Belgium; ARENA; EAAE; ELIA.

Члан  научног  одбора  међународног  интердисциплинарног  симпозијума  „Metro-milieu:
(alter)Rurality  As  a  Relational  Gap  Between  Inhabiting  Scales”,  Београд,  23-24.  мај  2019.
Организација: Архитектонски факултет у Београду и ARENA;

Члан научног одбора међународне конференције DISEGNO 2018 – Mastery and uncertainty: the
drawings of architecture. Турне, Белгија, 8-20. јануар 2018. Организација: LOCI Faculty, University
of Louvain; ARENA; Drawing Matter;

Члан научног одбора међународне конференцији „Transitions économiques et nouvelles ruralites /
Economic transitions and new ruralities” Бордо, Француска, 10-12.мај 2017. Организација: Ensap of
Bordeaux;  UMR Passages and the Regional  Natural  Parc des Landes de Gascogne;  the National
School of Architecture of Saint-Etienne; ARENA.

Чланство у организационим одборима међународних стручних скупова

Председник организационог одбора међународног интердисциплинарног симпозијума „Metro-
milieu:  (alter)Rurality  As  a  Relational  Gap Between Inhabiting  Scales”,  Београд,  23-24.  мај  2019.
Организација: Архитектонски факултет у Београду и ARENA;

Члан  организационог  одбора  међународне  конференције  „Revisions  of  Modern  Aesthetic”,
Београд,  26-28.  јун  2015.  Организација:  Архитектонски  факултет  Универзитета  у  Београду,
Друштво за естетику архитектуре и визуелних уметности Србије и Међународна асоцијација за
естетику (International Association for Aesthetics).



Модерирање  сесија  и  учешћа  у  дебатама  округлог  стола  на  међународним  стручним
скуповима

Модератор сесије „In(determination)”  на међународној научној  конференцији  DISEGNO 2018 –
Mastery  and  uncertainty:  the  drawings  of  architecture.  Турне,  Белгија  (18-20.  јануар  2018).
Организација: LOCI Faculty, University of Louvain, ARENA, Drawing Matter;

Учесник завршне дебате округлог стола на међународној научној конференцији Conference for
Artistic  and  Architectural  (Doctoral)  Research,  Лисабону,  Португал  (11-13.  април  2019).
Организација: Lisbon School of Architecture of the Universidade de Lisboa, ARENA, EAAE, ELIA;

Модератор округлог стола завршне дебате научног интердисциплинарног симпозијума  Metro-
milieu:  (alter)Rurality  As  a  Relational  Gap  Between  Inhabiting  Scales,  Београд  (23-24.  мај  2019).
Организација: Архитектонски факултет у Београду и ARENA;

Учесник на стручним или научним скуповима међународног нивоа

Међународна  студентска  радионица  на  острву  Панталерија  у  Италији  (2-14.  април  2008),  у
оквиру израде мастер тезе и мастер рада. Организација у сарадњи Универзитета  у Београду –
Архитектонског факултета и RWTH Aachen University из Ахена, Немачка;

Презентација рада на међународној научној конференцији: Ćirović, A. „Housing Policy and Culture
in Yugoslavia. The Case of Exibition ‘Housing for Our Conditions’ in Ljubljana, 1956”,  International
Conference  Architecture  and  Ideology,  Београд  (28-29.  септембар  2012).  Организација:
Универзитет   у  Београду  –  Архитектонски  факултет  и   Удружење  ликовних  уметника
примењених уметности и дизајнера Србије;

Презентација  рада  на  међународној  интердисциплинарној  научној  конференцији:  Ćirović,  A.
„Situationist Theoretical Approach to Housing and Residential Building Design. University Colony in
New Belgrade’s  Block 32”,  Challenges  of  transition:  the post-communist  experience(s),  Букурешт,
Румунија (24-25. мај 2013). Организација: Doctoral School of Political Science at the University of
Bucharest;

Презентација рада на међународној научној конференцији: Ćirović, A. „Partition of the living space
in  architectural  drawing”,  Design  Research,  Series  on  Method.  Session  3:  The  empathic  turn,
Антверпен, Белгија (28-29. мај 2015). Организација: Universiteit Antwerpen и ARENA;

Презентација рада на међународном научном симпозијуму:  Bnin-Bninski,  A.  „Working with the
gap: measuring and continuous drawings”,  Fracsari Symposium 4: The Secret Lives of Architectural
Drawings  and  Models  From Translating  to  Archiving,  Collecting,  and  Displaying,  Лондон,  Велика
Британија  (27-28.  јун  2019).  Организација:  Kingston  School  of  Art,  Departmant  of  Architecture,
London, Drawing Matter, Paul Mellon Centre for Studies in British Art.

А.4.2 ДОПРИНОС АКАДЕМСКОЈ И ШИРОЈ ЗАЈЕДНИЦИ

4.1.2 Руководилац или сарадник у реализацији пројеката

Учешће у научно-истраживачким пројектима је веч наведено у сегменту А.3.

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

Члан  комисије  за  RIBA  акредитацију  студијских  програма  основних  и  мастер  студија
Архитектонског факултета у Београду (2014-2015);



Секретар Департмана за архитектуру на Архитектонском факултету у Београду (2015-2016);

Члан комисије Архитектонског факултета у Београду за обнову уговора и Одлуке Министарства
за културу и комуникације Републике Француске о признавању српске дипломе архитекте коју
издаје Универзитет у Београду – Архитектонски факултет, из 2011.године, (2015-2016).

4.2.2  Члан  стручног,  законодавног  или  другог  органа  и  комисија  у  широј  друштвеној
заједници

Известилац стручног жирија на двостепеном Конкурсу за идејно архитектонско концептуално
решење  и  просторно  програмску  анализу  реконструкције  и  доградње  Народног  музеја  у
Београду. Расписивач конкурса: Друштво архитеката Београда, 2010.

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

Кандидаткиња  конципира  и  организује  гостујућа  предавања  и  радионице  међународно
признатих  стручњака  из  уже  научне  области  Архитектонско   пројектовање   и   савремена
архитектура:

 у мају 2015. године конципирала и организовала гостовање Мери Џонсон (Mary Vaughan

Johnson), главног доцента и кустоса у Maison de Verre у Паризу, предавача на Columbia
University’s  Graduate  School  of  Architecture,  Planning  and  Preservation  i  École  Spéciale
d’Architecture.  Гостовање  Џонсон  на  Архитектонском  факултету  Универзитета  у
Београду  је  обухватило  предавање  „Maison  de  Verre,  Pierre  Chareau”,  студентску
радионицу  „Architectural  Cosmopoiesis:  An  exercise  in  drawing”  и  ангажман  госта-
критичара на колоквијумима и испитима предмета Студио пројект 4 и Студио пројект
М02А;

 у  октобру  2015.  године  конципирала  је  посету  и  организовала  гостујуће  предавање

„Design  Research  in  Architecture”  професора  др  Мареја  Фрејзера  (Murray  Fraser)
Продекана за истраживање на The Bartlett  Faculty  of the Built  Environment у Лондону.
Предавање  је  одржано  на  Архитектонском  факултету  Универзитета  у  Београду  22.
октобра;

 у  априлу  2016.  године  конципирала   је  посету  и  организовала  гостујуће  предавање

„Towards AlterRural  Imaginaries”  професора др Питера Вргстеигха (Pieter  Versteegh)  из
École  Spéciale  d’Architectur  de  Paris  у  Паризу,  оснивача  и  директора  архитектонске
истраживачке  групе  Psyché.  Предавање  је  одржано  на  Архитектонском  факултету
Универзитета у Београду 7. априла.

Кандидаткиња je ангажована у формирању и развијању сарадње Факултета са престижном
архитектонском школом The Bartlett Faculty of the Built Environment, University College London у
Лондону, Велика Британија:

 у  мају  2015.  године  организовала  је  посету  делегације  из  сектора  за  међународну

сарадњу са Архитектонског факултета Универзитета у Београду на The Bartlett Faculty of
the Built Environment у Лондону;

 у фебруару 2016. године организовала је посету и гостовање делегације из сектора за

научну сарадњу са Архитектонског факултета Универзитета у Београду  на  The Bartlett
Faculty of the Built Environment у Лондону.



Кандидаткиња je ангажована у пројектима сарадње Факултета са Француским институтом у
Србији:

 у марту 2016. године организовала је радни састанак управе Архитектонског факултета

Универзитета у Београду и Француског аташеа за културу Анлорен Вигуру (Anne-Lorraine
Vigouroux);

 у децембру 2015.  године организовала је презентацију стипендија Француске Владе на

Архитектонском факултету у Београду. Из Француског института у Србији говориле су
Весна Адамовић, координатор за мобилност студената и научника и Сандра Елезовић,
представник агенције Campus France.

4.2.4 Руковођење или учешће у ваннаставним активностима студената.

Руковођење  или  учешће  у  ваннаставним  активностима  студената  већ  је  наведено  по
појединачним  референцама  у  оквиру  ставке:  Остале  активности  у  оквиру  наставе  и
организација ваннаставних академских активности студената као и у оквиру предходне ставке 

А.4.3  САРАДЊА  СА  ДРУГИМ  ВИСОКОШКОЛСКИМ,  НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИМ
УСТАНОВАМА,  ОДНОСНО  УСТАНОВАМА  КУЛТУРЕ  ИЛИ  УМЕТНОСТИ  У  ЗЕМЉИ  И
ИНОСТРАНСТВУ

4.3.1  Руковођење  или  чланство  у  органима  или  професионалним  удружењима  или
организацијама националног или међународног нивоа.

Истраживач у научно-истраживачкој лабораторији Жерфо (GERPHAU) у Паризу, Француска, од
2015. године;

Представник  Универзитета  у  Београду  –  Архитектонског  факултета  у  међународној
истраживачкој организацији Арена (ARENA), од 2015. године;

Оснивачки  члан  Друштва  за  естетику  архитектуре  и  визуелних  уметности  Србије,  од  2009.
године.

4.3.2  Радно  ангажовање  у  настави  или  комисијама  на  другим  високошколским  или
научноистраживачким уста новама у земљи или иностранства

Гост-критичар у студију мастер завршног пројекта, ментор: арх. Мери Џонсон (Mary Johnson) у
Leicester School of Architecture, De Montfort University у Лестеру, Велика Британија (25. април
2016).



КВАНТИТАТИВНА ОЦЕНА НАУЧНИХ РЕЗУЛТАТА КАНДИДАТКИЊЕ

 Одбрањени научни радови – М71, М72

Σ М70 = 1 М71 x 6 + 2 М72 x 3  = 12 бодова

– „Улога  архитектонског  цртежа  у  динамици  поделе  стамбеног  простора”.  Докторска

дисертација одбрањена на Архитектонском факултету Универзитета у Београду, 2018. M71 (6)

– „Le partage de lespace habité: Vers un territoire d'expérimentations à plusieurs échelles”. Пост-
мастер  теза  одбрањена  у  aрхитектонској  школи  Ла  Вилет  (École  Nationale  Supérieure

d'Architecture de Paris la Villette) у Парзу, 2014. M72 (3)

– „Политике  спектакла  у  архитектури”.  Мастер  специјалистичка  теза  одбрањена  на

Универзитету уметности у Београду, 2009. M72 (3)

Објављени научни и стручни радови

Поглавље у монографији међународног значаја – М14

Σ М14 (4) = 1 x 4 = 4 бодa

– Bogavac M.,  Ćirović,  A. et al.,  “Eastern European Contextual  Art:  Approaching, Diagnosing and
Treating  the  Problems,”  in  Parallel  Slalom:  A  Lexicon  of  Non-Aligned  Poetics,  ed.  B.Cvejić   and
G.S.Pristaš (Belgrade; Zagreb: Walking Theory - TkH; Academy of Dramatic Art, 2013), 204-214.

Рад у националном научном часопису међународног значаја – М24

Σ М24 (3) = 3 x 3 = 9 бодова

– Bnin-Bninski  A.,  Dragišić  M.,  “Scale on paper between technique and imagination.  Example of
Constant’s drawing hypothesis”. Serbian Architectural Journal, Vol. 8, No. 3, 2016, pp. 322-334.

– Dragišić M.,  Bnin-Bninski  A. “The application models  of  the topological  principle of  continuous
deformation in the architectural  design process”. Facta Universitatis,  Series:  Architecture and Civil
Engineering, Vol. 15, No. 3, 2017, pp. 453-464.

– Бнин-Бнински A. „Савремени језички проблеми архитектонског цртежа и његово својство
дијаграма.”  Српска политичка мисао.  Посебно издање:  Политика,  свакодневница и  тактичка
уметност/медији,  ур.  Стојановић Ђ.,  Шуваковић М.  (Београд:  Институт  за политичке студије,
2019), 223-241.

Саопштење са  међународног скупа штампано у целини – М33

Σ М33 (1) = 2 x 1 = 2 бода

– Ćirović,  A.,  “Situationist  Theoretical  Approach  to  Housing  and  Residential  Building  Design.
University  Colony  in  New  Belgrade’s  Block  32”,  in  Challenges  of  transition:  the  post-communist
experience(s), ed. Ioan Stanomir et al. (Bucharest: Institutul European din România, 2014), 49-60.

– Ćirović,  A.,  “Housing Policy and Culture in  Yugoslavia.  The Case of  Exibition ‘Housing for  Our
Conditions’  in  Ljubljana,  1956.”,  in  International  Conference  Architecture  and  Ideology.  CD
Proceedings: September 28 - 29, 2012, Belgrade, Serbia, ed. Vladimir Mako et al. (Belgrade: Faculty of
Architecture University of Belgrade, 2012), 412-42.



Саопштење са  међународног скупа штампано у изводу –  М34 

Σ М34 (0,5) = 2 x 0,5 = 1 бод

– Bnin-Bninski  A.,  “Notes  on  the  critical  phenomenology  of  architectural  drawing”,  in  21st
International  Congress  of  Aesthetics,  Possible  Worlds  of  Contemporary  Aesthetics:  Aesthetics
Between History,  Geography and  Media,  ed.  N.Jankovic  et  al  (Belgrade:  University  of  Belgrade -
Faculty of Architecture, 2019), 641.

– Bnin-Bninski  A.,  “Working  with  the  Gap.  Measuring  and  Continuous  Drawings”,  in  Fracsari
Symposium IV. The secret lives of architectural drawings and models. From translating to archiving,
collecting and displaying ed. M. V. Johnoson and F. Goffi (London: Kingston School of Art, Department
of Architecture and Landscape, 2019), 41-42.

Поглавље у монографији националног значаја – М45

Σ М45 (1,5) = 1 x 1,5 = 1,5 бод

– Ćirović,  A.,  „Politike  spektakla  u  arhitekturi”  u  Fascinacije  teorijom 2,  ur.  D.  Vuković  (Beograd:
Prodajna galerija „Beograd”, 2010), 149-177.

Превод изворног текста у облику чланка у монографији – М68

Σ М68 (2) = 2 x 2 = 4 бода

– Fuksas, Masimiliano i Paolo Konti, „Beskrajni Razvoj Grada - Megapolis, Metropolis, Polja,” u Dijalozi
sa arhitektama: O reči arhitekte kao arhitekturalnom aktu, ur. Vladan Djokic i Petar Bojanic, prevod sa

francuskog jezika A. Ćirović i H. Bnin-Bninski (Beograd: Arhitektonski fakultet, 2011), 123-130.

– Nuvel,  Žan,  „Ja  sam  potpuni  hedonista,”  u  Dijalozi  sa  arhitektama:  o  reči  arhitekte  kao

arhitekturalnom aktu, ur. Vladan Djokic i Petar Bojanić, prevod sa francuskog jezika  A. Ćirović i U.
Momirović (Beograd: Arhitektonski fakultet, 2011), 409-414.

Награда на међународном конкурсу – М102

Σ М102 (5) = 1 x 5 = 5 бодова

– Идејно урбанистичко-архитектонско решење стамбено-пословног комплекса у Бјелом Пољу,
Црна Гора, пројектант у тиму, аутори: Б. Митровић и Ј. Кузмановић (2010). Друга награда.

Учешће на међународној изложби – М105

Σ М105 (1) = 5 x 1 = 5 бодова

– X међународно бијенале архитектуре у Венецији „Cities: People, Society, Architecture”, кустос и
селектор бијенала Ричард Бурдет (Richard Burdett).  Изложбени павиљон „Project  Belgrade”  –
члан дизајн тима, кустоси павиљона А. Јанковић и В. Јовановић, 2006.

– Колективна изложба дипломских радова у Италијанском културном центру, Кнеза Милоша 56,
Београд (1-17. новембар), са двојезичним каталогом и рецензијом Mostra delle tesi di laurea degli
studenti della Facoltà d‘Architettura, Università di Belgrado: l‘architettura dell‘isola: la vita ai margini
della  geografia /  Pantalleria,  Italia  (Izložba  diplomskih  radova  studenata  Arhitektonskog  fakulteta



Univerziteta u Beogradu: Arhitektura ostrva: život na geografskoj margini / Pantalerija, Italija), Beograd:
Arhitektonski fakultet u Beogradu, 2008.

– 30. Салон Архитектуре, кустос мр Љиљана Милетић Абрамовић. Музеј примењене уметности,
Вука Караџића  18,  Београд.  Идејно урбанистичко-архитектонско  решење пословног  објекта
„ИМ Матијевић”  и  јавне  гараже у  Новом Саду  –  сарадник  у  тиму,  аутори:  Б.  Митровић,  Ј.
Кузмановић, Н. Зимоњић, И. Пантић, О. Крашна, 2008.

– 34. Салон Архитектуре, кустос мр Љиљана Милетић Абрамовић. Музеј примењене уметности,
Вука Караџића 18, Београд. Породична кућа у улици Косте Војновића у Београду – пројектант у
тиму, аутори: Б. Митровић, Ј. Кузмановић. Награда салона у категорији архитектуре, 2012.

– International  Multimedia Event On Architecture  Challenges in  architecture,  urban design and art.
STRAND (Sustainable Urban Society Association). Serbian Academy of Sciences and Arts - Science
and  Technology  Gallery,  Djure  Jaksica  2,  Belgrade,  Serbia  (2-16.  December).  Conversation  with
Branislav Milenkovic about the continuity of measurement drawings, drawing –  A. Bnin-Bninski, 2019.

Награда на конкурсу у Републици – М109

Σ М109 (2,5)= 3 x 2,5 = 7,5 бодова

– Идејно архитектонско-урбанистичко решење туристичког  комплекса „Србија  на длану“  на
Сребрном језеру,  аутор са Б. Митровић, Ј. Перовић и Д. Јеремић, 2009. Прва награда;

– Идејно  архитектонско-урбанистичко  решење  пословног  објекта  у  Блоку  11а  у  Новом
Београду, пројектант у тиму, аутори: Б. Митровић, А. Шпијуновић, И. Пантић, П. Бојовић, 2008.
Друга награда, први пласман;

– Идејно  урбанистичко-  архитектонско  решење  пословног  објекта  „ИМ  Матијевић”  и  јавне
гараже у Новом Саду, сарадник у тиму, аутори: Б. Митровић, Ј. Кузмановић, Н. Зимоњић, И.
Пантић, О. Крашна, 2008. Прва награда.

Награда – признање на изложби – М111

Σ М111 (3) = 1 x 3 = 3 бодa

– Aрхитектонско-урбанистичко решење породичне куће у улици Косте Војновића у Београду,
пројектант у тиму, аутори: Б. Митровић и Ј. Кузмановић, 2010-2012.

Награда 34. Салона архитектуре у категорији архитектуре, 2012.

Плакета 44. Мајске изложбе, УЛПУДС, 2012.

Награда „Ранко Радовић”, 2012.

Учешће на националној изложби – М112

Σ М112 (0,5) = 4 x 0,5 = 2 бодa

– 9. GRIFON – Конкурс за најбољи графички дизајн у Србији, Републици Српској и Црној Гори у
2010 и 2011.  години.   Изложба изабраних радова,  галерија „Графички колектив”,  Обилићев
венац 27, Београд (18.јун-7.јул 2012). Публикација „Open Printing House” групе аутора Antijargon:
Љ. Тасић, С. Илић, А. Ћировић, К. Поповић, Б. Ђорђев.



– 44. мајска изложба, Удружење ликовних уметника примењених уметности и дизајнера Србије
(УЛУПУДС).  Музеј  примењене  уметности,  Вука  Караџића  18,  Београд  (10  -  31.  мај  2012).
Породична кућа у улици Косте Војновића у Београду –пројектант у тиму, аутори: Б. Митровић и
Ј. Кузмановић – рад награђен плакетом.

– Изложба радова награде Ранко Радовић, 2012. године, Задужбина Илије Коларца, Студентски
трг 5, Београд. Породична кућа у улици Косте Војновића у Београду – пројектант у тиму, аутори:
Б. Митровић и Ј. Кузмановић – награђени рад.

– Изложба  конкурсних  радова  за  архитектонско-урбанистичко  решење  туристичког  центра
„Србија на длану” на Сребрном језеру у Србији, 2010. године – аутор са Б.Митровић, Ј. Перовић
и Д. Јеремић. Урбанистички завод града Београда, Булевар деспота Стефана 56, Београд –
првонаграђени рад.

Некатегорисани научни и стручни радови

– Antiјargon,  тројезични  електронски  on-line  појмовник  савремене  уметничке  сцене  (српски,
македонски, енглески), Београд, 2010. Група аутора: М. Богавац, Д. Булут, Б. Ђорђев, С.  Илић,
А. Ћировић, А. Јанчевска, Б. Крмов, М. Марковић, К. Поповић, Б. Тануровска-Кјулавковски, Љ.
Тасић, И. Васева, Е. Вељановска, Д. Заревска. http://www.antijargon.tkh-generator.net/ 

– Šuvaković, M. Video pojmovnik umetnosti i teorije 20. veka [elektronsko izdanje: on-line i CD], ur. B.
Đorđev, A. Ćirović, S. Ilić, D. Jovović, J. Knežević, K. Popović, Lj. Tasić (Beograd: TkH - centar za
teoriju i praksu izvodjackih umetnosti, Orion Art, ART televizija, 2012).

Остале релевантне стручно-уметничке референце

Изведени објекат

– Интерактивнa  галеријa  „Generator”  –  просторно-програмска  инсталација,  Кнез  Михајлова
улица у Београду, у оквиру програма међунароне манифестације Belgrade Design Week – аутор у
тиму удружења младих архитеката Studio Simbiosis, 2006;

– Реконструкција и адаптација стамбеног у угоститељски објекат са баштом кафе бар „Башта”,
улица Кнеза Милоша 81, Аранђеловац – аутор идејног и главног архитектонског пројекта, 2011-
2012;

– Aрхитектонско-урбанистичко решење породичне куће у улици Косте Војновића у Београду,
пројектант у тиму, аутори: Б. Митровић и Ј. Кузмановић, 2010-2012.

Архитектонско-урбанистички пројекти

– Идејно архитектонско решење хотелског  комплекса у  Бечићима,  Црна Гора,  пројектант  у
тиму, аутори: Б.Митровић и В.Милетић, 2007;

– Идејно архитектонско и урбанистичко решење апартманског насеља Црвена главица, Црна
Гора, пројектант у тиму, аутори: Б.Митровић и В.Милетић, 2007-2008;

– Идејно  архитектонско  решење  реконструкције,  доградње  и  адаптације  Сахат  куле  на
Калемегданској тврђави у Београду, пројектант у тиму, аутор: Б.Митровић, 2008;

– Идејно архитектонско решење породичне куће на Светом Стефану, пројектант у тиму, аутор:
Б.Митровић, 2008.



Учешће на међународним и националним конкурсима

– “Bahamas Custom Home design challenge” идејно архитектонско-урбанистичко решење куће на
Бахамима, аутор са Б. Митровић и И. Пантић, 2009;

– Идејно  архитектонско-урбанистичко  решење  нове  градске  галерије  UGM-Drava  2012  у
Марибору, Словенија, аутор са Б. Митровић, П. Стаменовић, Ј. Перовић, И. Грчић, М. Пауновић,
2010.

Остала учешћа на изложбама

– „Cooperation, not Corporation” ITS Z1 International Test Site Z1 Ritopek, Ритопек, Србија, 2010.
Међународна  изложба  пројекта  „Open  Printing  House”  групе  аутора:  М.Богавац,  Д.  Булут,
Б.Ђорђев,  С.  Илић,  А.  Ћировић,  А.  Јанчевска,  Б.  Крмов,  М.  Марковић,  К.  Поповић,  Б.
Тануровска-Кјулавковски, Љ. Тасић, И. Васева, Е. Вељановска, Д. Заревска.

– Отворена  недеља  интердисциплинарог  међународног  пројекта  „Deschooling  Classroom”
Скопље, Македонија, 2010. Међународна изложба пројекта „Open Printing House” групе аутора:
М. Богавац, Д. Булут, Б. Ђорђев, С. Илић, А. Ћировић, А. Јанчевска, Б. Крмов, М. Марковић, К.
Поповић, Б. Тануровска-Кјулавковски, Љ. Тасић, И. Васева, Е. Вељановска, Д. Заревска.

Учешће у научно-истраживачким пројектима међународног значаја

– 2019- Истраживач на међународном научно-истраживачком пројекту COST акција CA18137:
„European  Middle  Class  Mass  Housing  (MCMH-EU)”  у  сарадњи  Архитектонског  факултета  и
Шумарског факултета Универзитета у Београду. Руководилац пројекта за Републику Србију:
доц. др Марија Милинковић.

Учешће у научно-истраживачким пројектима националног значаја

– 2012-2019 Млади истраживач на националном научно-истраживачком пројекту Министарства
за просвету, науку и технолошки развој Републике Србије, Сектор за технолошки развој – TP
36034:  „Истраживање  и  систематизација  стамбене  изградње  у  Србији  у  контексту
глобализације и европских интеграција у циљу унапређења квалитета и стандарда становања”,
руководилац  пројекта:  проф.  др  Владимир  Мако,  Архитектонски  факултет  Универзитета  у
Београду.



Табеларни приказ остварених научно-истраживачких резултата др Анђелке Бнин-Бнински

Oзнака групе
резултата

Ознака
резултата

Вредност  резултата
(бодови)

Број радова Укупан број бодова

М10 М14 4 1 4

М20 М24 3 3 9

М30

М33 0,5 2 1

М34 1 2 2

М40 М45 1,5 1 1,5

М60 М68 2 2 4

М70
М71 6 1 6

М72 3 2 6

М100

М102 5 1 5

М105 1 5 5

М109 2,5 3 7,5

М111 1 3 3

М112 0,5 4 2

Укупан број остварених бодова 56



Табеларни  упоредни приказ минималних вредности поена потребних за стицање
звања у области техничко-технолошких наука и остварених резултата

Потребни минимални услови за
стицање звања научни

сарадник

Остварено

М10+М20+М31+М32+М33+М41
+ М42+М51+М80+М90+М100 ≥9

М14+3xМ24+2xМ33+М102+5xМ105+3xМ109+3xМ111+
4xМ112 = 36,5

M21+M22+M23+M24≥5 3 x М24 = 9

Укупно:

Минимум 16 поена

М14+3xМ24+2xМ33+2xМ34+М45+2xМ68+М71+2xМ72
+М102+5xМ105+3xМ109+3xМ111+4xМ112 = 56

Укупно остварено: 56



КВАЛИТАТИВНА ОЦЕНА НАУЧНОГ ДОПРИНОСА КАНДИДАТКИЊЕ

Анализа научног рада кандидата и показатељи успеха у научном раду

Детаљни увид у стручну биографију кандидаткиње указује на висок квалитет резултата и
изузетну посвећеност у бављењу научним, истраживачким и предавачким радом. Комисија
посебно истиче специфична академска и ван-академска усавршавања кандидаткиње која
резултирају у утемењеном и комплексном интердисциплинарном и мултидисциплинарном
приступу  архитектонској  струци.  Њен  досадашњи  професионални  ангажман  обухвата
континуирани истраживачки рад који је развијен у корелацији са пројектантском праксом,
радом у настави, учешћима на међународним и националним истраживачким пројектима,
стручним  усавршавањима  и  специјализацијама,  као  и  кроз   сарадњу  са  независном
уметничком  сценом.  Према  томе  сматра  се  да  је  кандидаткиња   кроз  истраживачко
деловање  развила  специфичан  приступ  архитектури  и  компетенције  у  мрежи  између
пројектнтских  и  уметничких  пракси,  филозофских  и  архитектонских  теорија  и  теорија
уметности и медија. Резултати њеног истраживачког приступа архитектури су вишеструки
и  у  сложеном  преплету  између  различитих  области  интересовања  и  деловања.  Домен
истраживачког  фокуса  и  експертизе  поставила  је  кроз  докторску  дисертацију  у  поља
филозофије, теорије и анализе архитектонског цртежа кроз испитивање динамике поделе
стамбеног простора. 

Након  завршених  основних  студија,  дипломирала  је  2008.  године  на  Архитектонском
факултету у Београду. Дипломским радом – који чине мастер теза под насловом „Инверзија
стамбене  јединице  у  односу  на  географки  и  друштвени  контекст”  и  мастер  пројекат
„Колективно  становање  на  обали  Дунава  у  Земуну,  Београд”  –  започела  је  развијање
академског научно-истраживачког рада. Резултат дипломског рада који је одбрањен пред
међународном комисијом, а под менторством професора Бранислава Митровића, посебно
истиче  његова  селекција  од  стране  комисије  Факултета  за  потребе  акредитације  и
репрезентације  мастер  студијског  програма  и  излагање  на  колективној  изложби  у
Италијанском културном центру у Београду и на Архитектонском факултету у  Београду.
Овај  резултат  је  публикован  у  двојезичном  каталогу  на  српском  и  италијанском  језику
Mostra  delle  tesi  di  laurea  degli  studenti  della  Facoltà  d‘Architettura,  Università  di  Belgrado:
l‘architettura dell‘isola:  la vita ai margini  della geografia / Pantalleria, Italia |  Izložba diplomskih
radova studenata Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu: Arhitektura ostrva: život na
geografskoj margini / Pantalerija, Italija (Beograd: Arhitektonski fakultet u Beogradu, 2008), 40-41.

Академско  усавршавање  професионалних  компетенција  обухватају  два  специјалистичка
научно-истраживачка рада: у области теорије уметности и медија и у области филозофије
архитектуре. Специјализацирала је теорију уметности и медија (Универзитет уметности у
Београду, 2009) и филозофију архитектуре (École Nationale Supérieure d'Architecture de Paris
la  Villette,  Париз  2014).  Била  је  стипендиста  Владе  Француске.  Докторску  дисертацију
одбранила је 2018. године на Архитектонском факултету у Београду. 

Кандидаткиња у континуитету развија истраживачки, предавачки и рад у архитектонској
пракси.  У  периоду  од  2011.  до  2019.  године  била  је  запослена  у  звању  асистента  на
Департману  за  архитектуру  Архитектонског  факултета  у  Београду,  а  од  2006.  до  2011.
године  била  је  ангажована  у  звању  сарадника.  Радила  је  као  млади  истраживач  на
националном  научно-истраживачком  пројекту  Министарства  за  просвету,  науку  и
технолошки развој Републике Србије – TP 36034 (2012-2019). Истраживач је у лабораторији



Жерфо  (GERPHAU),  за  студије  архитектуре  и  филозофије  у  Паризу  и  представник  је
Универзитета  у  Београду  –  Архитектонског  факултета  у  међународној  истраживачкој
организацији Арена (ARENA).

Значајно  је  напоменути  да  кандидаткиња  усавршава  наставничке  и  професионалне
компетенције  кроз  сарадњу  са  различитим  институцијама  културе  и  уметности  и  путем
сарадњи  са  колегама  из  националног  и  међународног  стручног  и  научног  контекста.
Пројектантском  праксом  бавила  се  у  аритектонском  студију  професора  Бранислава
Митровића,  MIT  arh  од  2007.  до  2012.  године,  а  од  2011.  године  до  данас  развија
самосталну пројектантску праксу у корелацији са њеним истраживачким радом. Од ван-
академског стручног усавршавања важно је напоменути учешће на на интердисциплинаром
међународном пројекту „Deschooling Classroom” у сарадњи са центром за теорију и праксу
извођачких уметности „Теорија која хода” (2009-2012);  двосеместралне студије „Култура и
уметност  социјалистичке  Југославије”  у  организацији  Музеја  савремене  уметности  у
Београду, 4ЕСПБ кредита (2011-2012);  учешће у „Обуци за представнике Универзитета који
ће информисати српске студенте у вези са могућностима студија у Француској”, Београд
(18. април 2016), организација: Француски институт у Србији; и студијски боравак у архиви и
истраживачком центру за архитектонски цртеж „Drawing Matter – Shatwell farm”, Самерсет,
Велика  Британија  (29.  јун  2019),  организација:  Kingston  School  of  Art,  Departmant  of
Architecture, London и Drawing Matter.

Анализа најзначајнијих радова кандидаткиње

Одбрањени научни радови (М70)

– Специјалистички  рад  из  области  теорије  уметности  и  медија  чини  мастер  теза  под

насловом  „Политике  спектакла  у  архитектури” из  2008.  године,  под  менторством
професора др Миодрага Шуваковића. Овај рад је селектован у избор најбољих одбрањених
мастер и докторских радова на програму Теорије уметности и медија и публикован је у
приређеном облику у збирци текстова  Фасцинације теоријом 2 ур.  Д. Вуковић (Београд:
Продајна галерија „Београд”, 2010), 149-177.

Рад се  бави испитивањем савремене архитектура која  је  условљена праксом спектакла
када настаје  према колективној  вољи и афирмише друштво које је ствара.  На тај  начин
архитектура  постаје  пропратни  феномен  социоекономских,  политичких  и  технолошких
процеса. У појму критичке архитектуре развијен је критички потенцијал којим се архитекте
одупиру транспоновању доминантних вредносних система. Архитектонски спектакл, према
праксама  критичке  архитектуре,  може  бити  инвертован  од  апологије  капитализма  до
еманципаторске друштвене улоге. Иницијални потенцијал спектакла да постане друштвена
критика, поставио је Дебор при формулацији појма спектакл, где је је подразумевани модел
критике била револуција на свим нивоима друштва. Међутим, савремени спектакл је путем
робе  као  спектакла  и  потрошачке  логике  савременог  друштва  развио  своје  системе
акумулације  протеста  ради  поновног  генерисања  логике  спектакла.  Неутрализација
протестних  активности  је  упутила  савремену  критику  на  формирање  алтернативних
теоријских  и  практичких платформи.  Овај  рад  има за  циљ да постави  и  дискутује  тезу
савремене критике друштва спектакла кроз коришћење потенцијала комуникације који је у
основи  самог  спектакла.  Доживљај  спектакла  у  архитектури  у  неизбежној  постојаности
градског пејзажа није питање појединачног избора, већ свакодневни доживљај појединца.

– Специјализацију  из  области  филозофије  архитектуре  кандидаткиња је  стекла  је  2014.
године у престижној француској школи  École Nationale Supérieure d'Architecture de Paris la



Villettе у  Паризу,  у  оквиру  истраживачке  лабораторије  за  студије  односа архитектуре  и

филозофије – Жерфо (Gerphau). За завршну пост-мастер тезу под насловом „Le partage de
l'espace  habité.  Vers  un  territoire  d'expérimentations  à plusieurs  échelles” (Подела
стамбеног простора. Ка експериментима у више размера), под ко-менторством професора
др Гзавије Боно (Xavier Bonnaut) и др Крис Јунес (Chris Younès), добила је посебне похвале
комисије сарджане у извештају који је кандидаткиња приложила Архитектонском факултету
по  повратку  са  студија.  Програм  Deux  diplômes  propres  aux  écoles  d’architecture  (DPEA)
„Recherches en Аrchitecture” – diplôme post-master  је похађала као Стипендиста француске
владе.

Ово  истраживање  је  мотивисано  потребом  за  разумевањем  савременог  тренутка  и
начинима  живота  који  њему  одговарају  у  стамбеном  простору.  Примарни  допринос
истраживања  је  посвећен  новим  могућностима  које  нуде  простор  више  осетљив  на
променљиве  потребе  становника.  Проблематизовањем  поделе  стамбеног  простора
испитујемо  њене  перформансе  које  дају  динамику  овом  простору.  Полазећи  од  идеје
стамбеног  простора  као  просторно-временског  ентитета  условљеног  покретом,
спроводимо експерименте на  једном простору  поделе (воз),  на једном елементу  поделе
(зид), на једном материјалу поделе (стакло) и једном феномену поделе стамбеног простора
(ветар).  Паралелно  теоријско-филозофском  истраживању  развијамо  истраживање  кроз
цртеж користећи линију као превод појма просторне поделе у архитектонски цртеж. Циљ
ове тезе није да продукује решења или јасне дефиниције, већ да понуди један нови поглед
на стамбени простор.

– Звање Доктора техничких наука у  области архитектуре и урбанизма кандидаткиња је
стекла 2018.  године на Архитектонском факултету  Универзитета  у  Београду.  Докторска
дисертација  под насловом „Улога архитектонског  цртежа у  динамици поделе стамбеног
простора” припада образовно-научном пољу техничко-технолошких наука, научнoj области
Aрхитектура и урбанизам и ужој научној области: Архитектонско пројектовање и савремена
архитектура,  за  које  је  матичан  Архитектонски  факултет  у  Београду.  Дисертација  је
вреднована највишом оценом 10/10,  а  комисија за пријаву  и одбрану под менторсктвом
проф.  др  Владана  Ђокића  укључила  је  међународне  стручњаке  из  више  различитих
дисциплина: проф. емеритус Бранислав Митровић, проф. др Миодраг Шуваковић, проф.
емеритус др Крис Јунес (Chris Younès), проф. др Петар Бојанић.

Докторско  истраживање  кандидаткиње  представља  оригиналну  научну  студију  о
проблемима  улоге  архитектонског  цртежа  у  студијама  динамике  стамбеног  простора.
Савременост и оригиналност овог рада препознају се у избору теме, контекстуализацији
истраживачких питања, методолошком приступу и научно-истраживачком доприносу рада.
Обзиром  на  обим  и  избор  коришћене  литературе,  који  се  тиче  три  актуелна,  језички
различита и, за тему и проблем, референтна научно-истраживачка окружења (француски,
енглески  и  српски),  оригинални  допринос  Дисертације  се  односи  на  интернационални
истраживачки контекст.

Основна  полазишта  испитивања  цртежа  заснована  су  на  рецентним  расправама  о
архитектонским  медијима  и  алатима  и  општем  преиспитивању  услова  у  професији.  У
разноврсном  и  вишеслојном  полигону  дискусија  о  улогама  цртежа  у  савременој
архитектонској  пракси,  ово  истраживање  поставља  цртеж  у  посебно  место  средишта
проблема између односа теорије и праксе, пројектовања и грађења, концепције и анализе,
архитекте  и  корисника,  аналогног  и  дигиталног.  Дакле,  цртеж  је  узет  за  основни
архитектонски  медиј  и  разматран  је  као  катализатор  опшитх  савремених  проблема  у



специфичним околностима спреге између нацртаног и изграђеног простора. Оригинални
приступ  актуелној  расправи  о  архитектонском  цртежу,  на  општем  нивоу,  огледа  се  у
грађењу критичке истраживачке позиције која проблематизује репрезентациона, формална
и естетска својства цртежа и усмерава рад ка преиспитивњу одлука у процесу цртања и
активним улогама цртежа у процесима концепције и анализе.

При  формирању  прецизне  истраживачке  позиције,  кандитаткиња  је  дисертацију
конципирала  у  пољима  мултидисциплинарности,  интердисциплинарности  и
трансдисциплинарности,  настојећи  да  сложеним  методолошким  апаратом  конципира
прецизан инструментаријум за рад у више дисциплина: филозофији, теорији архитектуре,
теорији  уметности  и  медију  архитектонског  цртежа.  Обзиром  на  уже  специјализације
кандидаткиње  у  овим  дисциплинама,  приложена  студија  приказује  јединствени
методолошки и тематски приступ проблемима истраживања. Уз иновативну архитектонску
перспективу према анализама деконструктивистичког дискурса, рад предлаже једну нову
могућу филозофију архитектуре и једну измештену теорију  архитектонског цртежа, кроз
које испитује културу становања и културу цртања. Уместо затворених систематизација и
резултата у домену коначних модела и дефиниција, основни тематски и методолошки домен
рада оријентише се у  пољу нестабилности,  преиспитивања и критике,  ка успостављању
дискурса, платформи и алата за истраживање у цртежу.

Засебно поље оригиналности дисертације садржано је у специфичној контекстуализацији
истраживања кроз  предмет  рада  на  архитектонској  анализи  професора  др  Бранислава
Миленковића. Иако је често, кроз дуги низ година, коришћена у настави на Архитектонском
факултету, Миленковићева књига Uvod u arhitektonsku analizu 1 до сада није била предмет
научних студија и није истражена на овај или сличан начин. Узимајући поменуту књигу за
један од основних предмета рада, кандидаткиња је испитала и даље развила дисетацијом
постављена теоријска и филозофска полазишта, посебно се фокусирајући на Милековићев
рад  у  цртежу.  Осим  тога,  ова  студија  случаја  приказује  шири,  југословенски  контекст
истраживања  у  архитектури  и  архитектонски  приступ  Миленковића,  који  нисмо  раније
имали прилику да видимо, укључујући и у прилогу дату свеобухватну биографију аутора.

Кључни  степен  савремености  и  оригиналности  рада  садржан  је  у  пољу  доприноса
дисертације који је примарно опредељен у доменима филозофије, теорије и методологије
архитектонског  цртежа.  Тежиште  иновативности  научно-истраживачког  доприноса
сагледава  се  у  концепцији  методлошког  приступа  који  се  позиционира  у
интердисциплинарне и трансдисциплинарне домене акционог деловања између теорије и
праксе цртежа.

Објављени научни радови (избор радова)

– Bnin-Bninski A., Dragišić M., “Scale on paper between technique and imagination. Example of
Constant’s drawing hypothesis”.  Serbian Architectural Journal, Vol. 8, No. 3, 2016, pp. 322-334.
(М24)

Студија  се  бави  поступком  размеравања  као  једном  од  елементарних  пракси  у
архитектонском цртежу. Уз папир као основни цртачки материјал, размера је архитектонска
конвенција која прати цртеж од његовог настанка у архитектури ренесансе. Ова анализа
преиспитује поступак размеравања кроз истраживање позиције и улоге цртежа у процесу
пројектовања. Актуелна теоријска истраживања архитектонског цртежа подвлаче промену
парадигме која  се догодила као нагли прелазак са аналогног,  ручно рађеног цртежа на
дигитални цртеж израђен на рачунару. Ова промена у оквиру медија утицала је на појмове



материјалности  цртежа  и  његових  односа  према  размери  и  геометрији.  Развијајући
аргумент  размеравања  као  двоструку  активност,  техничку  и  имагинативну,  Константов
приступ  цртежу  у  пројекту  Новои  Вавилон  узимају  се  као  пример  за  проблематизацију
релационог ланца архитекта-пројекат-објекат.

– Dragišić M., Bnin-Bninski A. “The application models of the topological principle of continuous
deformation in the architectural design process”. Facta Universitatis, Series: Architecture and Civil
Engineering, Vol. 15, No. 3, 2017, pp. 453-464. (М24)

Истраживање се бави односом архитектуре и геометрије које деле заједничку историју, а
њихов  однос  претходи  појави  дигиталних  и  компјутерских  технологија  у  архитектонској
теорији  и  стваралаштву.  Геометрија  је  одувек  била  у  директној  вези  са  модалитетима
промишљања  у  архитектури,  кроз  питања  концептуализације,  приказивања,  грађења,
технологије. Историјским прегледом односа ових дисциплина могуће је сагледати директне
утицаје  геометрије  на  архитектонске  стваралачке  концепте,  формалне  карактеристике
архитектонских  дела,  конструктивне  аспекте,  утицај  на  методе  грађења  у  архитектури.
Међутим, фокус овог рада није на приказу историјског преплета ових дисциплина, који је
неоспоран,  већ  је  покушај  да  се  прикаже  једна  специфична  веза  између  топологије  и
архитектуре, најпре кроз објашњење принципа континуиране деформабилности, а затим и
приказом модела помоћу којих се принцип појављује у пројектантском процесу. Рад се бави
тумачењем принципа континуалне деформације у архитектури и приказује  на који начин
архитектонски дискурс мења значење једног математичко-филозофског појма и претвара
га у споствену пројектантску методологију.

– Бнин-Бнински  A. „Савремени  језички  проблеми  архитектонског  цртежа  и  његово
својство дијаграма.” Српска политичка мисао. Посебно издање: Политика, свакодневница и
тактичка уметност/медији, ур. Стојановић Ђ., Шуваковић М. (Београд: Институт за политичке
студије, 2019), 223-241. (М24)

Приказано  истраживање се  у  домену  теорије  и  филозофије  бави  савременим  језичким
проблемима  архитектонског  цртежа  и  питањима  која  се  тичу  његових  комуникацијских
својстава. Архитектонски цртеж притом се сматра комплексним медијем који располаже
вишеструком комуникацијском улогом – између идеје и њене формулације у раду архитекте
и између архитекте и других актера у процесима интерпретације, анализе, архивирања и
изградње. Испитивање се спроводи узимајући дијаграм, не као засебну врсту цртежа већ
као  једно  од  основних  својстава  архитектонског  цртежа  које  превазилази  разлике  у
промени парадигме са ручне израде на дигитални цртеж. Ослањајући се на историјске,
интерпретативне  и  компаративне  анализе  овај  рад  предлаже  студију  која  у  први  план
истиче  процесе  преводљивости  и  резултира  у  домену  вишезначности  архитектонског
цртежа  и  њене  манифестације  у  перформансама  дијаграма  као  једне  од  стратегија
превођења.

– Ćirović,  A.,  “Situationist  Theoretical  Approach to  Housing  and Residential  Building  Design.
University Colony in New Belgrade’s Block 32”, in  Challenges of transition: the post-communist
experience(s), ed. Ioan Stanomir et al. (Bucharest: Institutul European din România, 2014), 49-60.
(М33)

Намера овог рада је да разматра савремену архитектонску праксу пројектовања стамбених
зграда  у  граду  Београду  у  односу  на  теоријске  претпоставке  концепта  ситуације.  Кроз
концепт ситуације, који је поставила Ситуационистичка Интернационала, овај рад има за
циљ да проблематизира специфичности савремене производње станова у Београду у доба



идеолошке транзиције у стамбеној  политици. Приказана студија узима концепт ситуације
као алат за анализу широког спектра: од пројектантских идеја, преко њихове разраде, па
све  до  употребе  стамбеног  простора.  Студија  случаја  је  стамбени  комплекс
Универзитетског  насеља,  осмишљен  2004.  године  и  реализован  2007.  године,  који  се
налази у новобеоградском контексту у блоку 32.

– Ćirović, A., “Housing Policy and Culture in Yugoslavia. The Case of Exibition ‘Housing for Our
Conditions’  in  Ljubljana,  1956.”,  in  International  Conference  Architecture  and  Ideology.  CD
Proceedings:  September  28 -  29,  2012,  Belgrade,  Serbia,  ed.  Vladimir  Mako et  al.  (Belgrade:
Faculty of Architecture University of Belgrade, 2012), 412-42. (М33)

Становање се сматра социјалним програмом који је у великој мери условљен доминантном
идеологијом и њеним апаратом. У овој анализи стан се узима као један од катализатора у
односу између социјалних и идеолошких услова и индивидуалних потреба. Представљена
студија испитује односе стамбене културе и стамбене политике током педесетих година у
Југославији  као  јединственом  друштвено-политичком  систему.  Изложба  „Стан  за  наше
прилике”  одржана у Љубљани 1956.  године тумачи се као посебно значајан тренутак у
преиспитивању животног простора.

Пројектантска пракса (избор пројеката)

Др  Анђелка  Бнин-Бнински  истраживачки  рад  повезује  са пројектантском  праксом  и
специфично кроз рад у архитектонском цртежу. Сарађивала је  на бројним пројектима  у
аритектонском студију професора Бранислава Митровића, MIT arh од 2007. до 2012. године,
а од 2011. године до данас развија самосталну пројектантску праксу у информисану њеним
истраживачким радом. Посебно издвајамо награђене пројекте на републичком нивоу (109):
Идејно архитектонско-урбанистичко решење туристичког комплекса „Србија на длану“ на
Сребрном језеру,   аутор са Б. Митровић, Ј. Перовић и Д. Јеремић, 2009. Прва награда;
идејно  архитектонско-урбанистичко  решење  пословног  објекта  у  Блоку  11а  у  Новом
Београду, пројектант у тиму, аутори: Б. Митровић, А. Шпијуновић, И. Пантић, П. Бојовић,
2008. Друга награда, први пласман; идејно урбанистичко- архитектонско решење пословног
објекта  „ИМ  Матијевић”  и  јавне  гараже  у  Новом  Саду,  сарадник  у  тиму,  аутори:  Б.
Митровић, Ј. Кузмановић, Н. Зимоњић, И. Пантић, О. Крашна, 2008. Прва награда;  награда
–  признање на изложби (М111):  Aрхитектонско-урбанистичко решење породичне куће  у
улици Косте Војновића у Београду,  пројектант у тиму, аутори: Б. Митровић и Ј. Кузмановић,
2010-2012. (Награда 34. Салона архитектуре у категорији архитектуре, 2012.,  Плакета 44.
Мајске изложбе, УЛПУДС, 2012., Награда „Ранко Радовић”, 2012); награда на међународном
конкурсу  (М102):  Идејно  урбанистичко-архитектонско  решење  стамбено-пословног
комплекса  у  Бјелом  Пољу,  Црна  Гора,  пројектант  у  тиму,  аутори:  Б.  Митровић  и  Ј.
Кузмановић (2010). Друга награда. Од реализација посебно истичемо самостални ауторски
рад  кандидаткиње  у  пројекту  реконструкције  и  адаптације  стамбеног  у  угоститељски
објекат са баштом кафе бар „Башта”, улица Кнеза Милоша 81, Аранђеловац – аутор идејног
и главног архитектонског пројекта, 2011-2012.

Учешћа на међународним и националним изложбама

Кандидаткиња од основних и мастер студија архитектуре у континуитету излаже свој рад на
националним и међународним смотрама. Посебно издвајамо међународне изложбе (105): X
међународно  бијенале  архитектуре  у  Венецији  „Cities:  People,  Society,  Architecture
Изложбени павиљон „Project Belgrade” – члан дизајн тима, кустоси павиљона А. Јанковић и
В.  Јовановић,  2006.,  колективну изложбу дипломских радова у Италијанском културном



центру, Кнеза Милоша 56, Београд (1-17. новембар), са двојезичним каталогом и рецензијом
Mostra  delle  tesi  di  laurea  degli  studenti  della  Facoltà  d‘Architettura,  Università  di  Belgrado:
l‘architettura  dell‘isola:  la  vita  ai  margini  della  geografia  /  Pantalleria,  Italia (Izložba diplomskih
radova studenata Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu: Arhitektura ostrva: život na
geografskoj margini / Pantalerija, Italija), Beograd: Arhitektonski fakultet u Beogradu, 2008., 30.
Салон Архитектуре, 2008., 34. Салон Архитектуре, 2012. и International Multimedia Event On
Architecture Challenges in architecture, urban design and art. STRAND (Sustainable Urban Society
Association).  Serbian Academy of  Sciences and Arts  -  Science and Technology Gallery,  Djure
Jaksica 2, Belgrade, Serbia (2-16.  December).  Conversation with Branislav Milenkovic about the
continuity of measurement drawings, drawing –  A. Bnin-Bninski, 2019.

Од учешћа на националним изложбама (112) посебно наглашавамо: 9. GRIFON – Конкурс за
најбољи графички дизајн у Србији, Републици Српској и Црној Гори у 2010 и 2011. години.
групе аутора Antijargon: Љ. Тасић, С. Илић, А. Ћировић, К. Поповић, Б. Ђорђев; 44. мајска
изложба,  Удружење  ликовних  уметника  примењених  уметности  и  дизајнера  Србије
(УЛУПУДС); Изложба радова награде Ранко Радовић, 2012. године и изложбу конкурсних
радова за архитектонско-урбанистичко решење туристичког центра „Србија на длану” на
Сребрном језеру у Србији, 2010. године.

Ангажованост у научном раду

Поред  публиковања  научно-истраживачких  резулата,  кандидаткиња  је  ангажована  у
оквирима националних и међународних истраживачких пројеката у домену архитектуре и
урбанизма. Од 2012. године сарађује као млади истраживач на пројекту Министарства за

просвету, науку и технолошки развој Републике Србије, Сектор за технолошки развој – TP
36034:  „Истраживање  и  систематизација  стамбене  изградње  у  Србији  у  контексту
глобализације  и  европских  интеграција  у  циљу унапређења квалитета и  стандарда
становања”,  руководилац  пројекта:  проф.  др  Владимир  Мако,  Архитектонски  факултет
Универзитета у Београду. Од 2015.  године др Анђелка Бнин-Бнински је  ангажована као

истраживач у лабораторији за студије архитектуре и филозофије Жерфо (GERPHAU ) у
Паризу.  Од  2019.  године  учествује  као  истраживач  на  међународном  научно-

истраживачком пројекту  COST акција  CA18137:  „European Middle  Class  Mass Housing
(MCMH-EU)” у сарадњи Архитектонског факултета и Шумарског факултета Универзитета у
Београду. Руководилац пројекта за Републику Србију: доц. др Марија Милинковић. Од 2015.
године  кандидаткиња представља Универзитет  у  Београду  –  Архитектонски  факултат  у

међународној истраживачкој организацији Арена (ARENA).

Др  Анђелка  Бнин-Бнински  располаже  вештинама  и  искуством  у  концепцијама  и
организацијама  научно-истраживачких  скупова,  као  у  модерирању  и  дебатама  округлог
стола.  Учествује  у  научним  одборима  међународних  истраживачких  симпозијума:
„Conference for Artistic and Architectural Research: Practice & Design Driven Research” Гент,
Белгија,  4-7.  октобар 2019. Организација:  Katholieke Universiteit  Leuven in  Ghent,  Belgium;
ARENA; EAAE; ELIA, „Metro-milieu: (alter)Rurality As a Relational Gap Between Inhabiting Scales”,
Београд,  23-24.  мај  2019.  Организација:  Архитектонски  факултет  у  Београду  и  ARENA;
DISEGNO 2018 – Mastery and uncertainty: the drawings of architecture. Турне, Белгија, 8-20.
јануар  2018.  Организација:  LOCI  Faculty,  University  of  Louvain;  ARENA;  Drawing  Matter;
„Transitions économiques et nouvelles ruralites / Economic transitions and new ruralities” Бордо,
Француска, 10-12.мај 2017. Организација: Ensap of Bordeaux; UMR Passages and the Regional
Natural  Parc  des  Landes  de Gascogne;  the  National  School  of  Architecture  of  Saint-Etienne;
ARENA. Сарађивала је као члан организационих одбора на међународним симпозијумима:



„Metro-milieu: (alter)Rurality As a Relational Gap Between Inhabiting Scales”, Београд, 23-24. мај
2019.  Организација:  Архитектонски  факултет  у  Београду  и  ARENA,  председник
организационог  одбора;  „Revisions  of  Modern  Aesthetic”,  Београд,  26-28.  јун  2015.
Организација:  Архитектонски  факултет  Универзитета  у  Београду,  Друштво  за  естетику
архитектуре  и  визуелних  уметности  Србије  и  Међународна  асоцијација  за  естетику
(International  Association  for  Aesthetics),  члан   организационог  одбора.  Као  модератор
посебних сесје ангажована је  за „In(determination)” на међународној научној конференцији
DISEGNO 2018 – Mastery and uncertainty: the drawings of architecture. Турне, Белгија (18-20.
јануар 2018). Организација: LOCI Faculty, University of Louvain, ARENA, Drawing Matter; била је
модератор  округлог  стола  завршне  дебате  научног  интердисциплинарног  симпозијума
Metro-milieu: (alter)Rurality As a Relational Gap Between Inhabiting Scales, Београд (23-24. мај
2019).  Организација:  Архитектонског факултета у Београду и ARENA; и учесник завршне
дебате округлог  стола на међународној  научној  конференцији  Conference for  Artistic  and
Architectural  (Doctoral)  Research,  Лисабону,  Португал  (11-13.  април  2019).  Организација:
Lisbon School of Architecture of the Universidade de Lisboa, ARENA, EAAE, ELIA.

Свој  науистраживачки  рад  је  презентовала  на  неколико  референтних  међународних
симпозујума:  International Conference Architecture and Ideology, Београд (28-29. септембар
2012).  Организација:   Универзитет   у  Београду  –  Архитектонски факултет  и   Удружење
ликовних уметника примењених уметности и дизајнера Србије;Challenges of transition: the
post-communist experience(s),  Букурешт, Румунија (24-25. мај 2013).  Организација: Doctoral
School of Political Science at the University of  Bucharest;  Design Research, Series on Method.
Session 3: The empathic turn, Антверпен, Белгија (28-29. мај 2015). Организација: Universiteit
Antwerpen и  ARENA;  Fracsari  Symposium 4:  The Secret  Lives  of  Architectural  Drawings  and
Models From Translating to Archiving, Collecting, and Displaying, Лондон, Велика Британија (27-
28.  јун  2019).  Организација:  Kingston  School  of  Art,  Departmant  of  Architecture,  London,
Drawing Matter, Paul Mellon Centre for Studies in British Art.

Ангажованост у  развоју  услова за научни рад,  у  образовању и формирању научних
кадрова

Рад у настави

Др Анђелка Бнин-Бнински располаже значајним предавачким искуством на предметима из
уже научне области Архитектонско пројектовање и савремена архитектура. Ангажована је у
сарадничким звањима у настави на Архитектонском факултету Универзитета у Београду 12
година (2006-2019),  са два прекида од по годину дана – истраживачки боравак на пост-
мастер студијама у Паризу школске 2013/2014. године и породиљско одсуство 2017/2018.
године. Од 2006. до 2011. године радила је као студент-сарадник и сарадник у настави на
Департману за архитектуру,  а од 2011 до 2019.  године запослена је  у  звању асистента.
Сарађивала  је  у  концепцијама  курикулума  предмета  и  уређивала  ридере  за  посебне
тематске области које  се  обрађују  унутар пројектантских студија  и теоријских предмета.
Посебна  тежишта  у  раду  са  студентима  поставља  на  интердисциплинаран  приступ
изучавању архитектуре и на методолошке вежбе рада у архитектонском цртежу. Осим рада
у  настави  према  плану  студијских  програма,  кандидаткиња  осмишљава  и  организује
студентске радионице, семинаре, изложбе и гостујућа предавања међународно признатих
стручњака,  и  држи предавња по позиву  унутар Архитектонског  факултета на  основним,
мастер  и  докторским  студијама.  На  основним  академским  студијама  радила  је  на
предметима: Модул М2 – Увод у пројектовање, курс: Простор и облик; Модул М2 – Увод у
пројектовање, курс Елементи пројектовања, Модул 19 – Студио Пројекат 4 – Синтеза. На



Мастер академске студијама Архитектура кандидткиња је сарађивала на предметима: Модул
М6А.1 – Студио, Модул М7.3 – Пројектантска Радионица 3, МАСА – А12011 Студио М02А –
Пројекат, МАСА – А12011 Студио М02А – Семниар, – МАСА  –  А12011  Студио  М02А  –
Радионица, МАСА/ИАСА Увод у архитектонско истраживање. На интегрисаним студијама др
Анђелка  Бнин-Бнински  сарађивала  је  на  предметима:  ИАСА  –  35080  Студио  03Б  –
Архитектура и природа и ИАСА – 23060 Студио 01A – Породично становање.

Остале  активности  у  оквиру  наставе  и  организација  ваннаставних  академских
активности студената

Кандидаткиња  конципира  и  организује  ван-наставне  активности  у  виду  радионица,
истраживачких  семинара  и  изложби.  Издвајамо  студентске  радионице  „Rural  Shower”  у
оквиру међународног симпозијума „Metro-milieu: (alter)Rurality As a Relational Gap Between
Inhabiting Scales”, 2019 – организација, координација и ко-менторство са Ђ. Стојановић, А.
Карабашевић  и  Н.  Милановић,  2019;  радионицу  „Among  Scales”,  2019–  организација  и
координација,  2019 ;  радионица  „Architectural  Cosmopoiesis:  an  Exercise  in  Drawing”  на
Архитектонском  факултету  у  Београду  –  организација  и  ко-менторство  са  М.  Џонсон
(M.Johnson),  2015.  Организација  и  курирање  изложби  студентских  радова  укључује
излагање  у  главни  хол  Архитектонског  факултета  у  Београду  у  оквиру  међународног
симпозијума  „Metro-milieu:  (alter)Rurality  As  a  Relational  Gap  Between  Inhabiting  Scales”.
Организација  у  сарадњи  међународне  истраживачке  организације  Арена  (ARENA
Architectural  Research  Network)  и  Архитектонског  факултета  у  Београду  (23.мај-  6.јун)  –
организација, координација и курирање са А. Раковић, 2019;   Нарочит значај у повезивању
локалних искустава и међинародног контекста кандидаткиња је остварила концепцијом и
организацијом  истраживачког  семинара  „Towards  new  ruralities”  –  три  блока  од  два
експертска предавања из области савремене руралности у Србији, у оквиру међународног
симпозијума „Metro-milieu: (alter)Rurality As a Relational Gap Between Inhabiting Scales” (април-
мај) – концепција са А. Никезић; организација, координација и модерирање дискусија, 2019.

Од  административних  функција  које  доприносе  унапређењу  и  промоцији  научног  рада
издвајамо  да  је  кандидаткиња  била  један  од  чланова  комисије  за  RIBA  акредитацију
студијских  програма  основних  и  мастер  студија  Архитектонског  факултета  у  Београду
(2014-2015);  радила  је  као  секретар  Департмана  за  архитектуру  на  Архитектонском
факултету  у  Београду  (2015-2016);  и  сарађивала  је  као  члан  комисије  Архитектонског
факултета у Београду за обнову уговора и Одлуке Министарства за културу и комуникације
Републике Француске о признавању српске дипломе архитекте коју издаје Универзитет у
Београду – Архитектонски факултет, из 2011.године, (2015-2016).

Руковођење активностима од значаја за развој услова за научни рад

Кандидаткиња  конципира  и  организује  гостујућа  предавања  и  радионице  међународно
признатих стручњака из уже научне области Архитектонско  пројектовање  и  савремена
архитектура.  Посебно издвајамо да је  у  мају  2015.  године конципирала  и  организовала
гостовање Мери Џонсон (Mary Vaughan Johnson), главног доцента и кустоса у Maison de
Verre у Паризу, предавача на Columbia University’s Graduate School of Architecture, Planning
and  Preservation  i  École  Spéciale  d’Architecture.  Гостовање  Џонсон  на  Архитектонском
факултету  Универзитета  у  Београду  је  обухватило  предавање  „Maison  de  Verre,  Pierre
Chareau”,  студентску  радионицу  „Architectural  Cosmopoiesis:  An  exercise  in  drawing”  и
ангажман  госта-критичара  на  колоквијумима  и  испитима  предмета  Студио  пројект  4  и
Студио  пројект  М02А;  у  октобру  2015.  године  конципирала  је  посету  и  организовала
гостујуће  предавање  „Design  Research  in  Architecture”  професора  др  Мареја  Фрејзера



(Murray Fraser) Продекана за истраживање на The Bartlett Faculty of the Built Environment у
Лондону. Предавање је одржано на Архитектонском факултету Универзитета у Београду
22.  октобра;  у  априлу  2016.  године  конципирала   је  посету  и  организовала  гостујуће
предавање  „Towards  AlterRural  Imaginaries”  професора  др  Питера  Вргстеигха  (Pieter
Versteegh)  из  École  Spéciale  d’Architectur  de  Paris  у  Паризу,  оснивача  и  директора
архитектонске  истраживачке  групе  Psyché.  Предавање  је  одржано  на  Архитектонском
факултету Универзитета у Београду 7. априла.

Кандидаткиња je ангажована у формирању и развијању сарадње Факултета са престижном
архитектонском школом The Bartlett Faculty of the Built Environment, University College London
у Лондону,  Велика Британија:  у  мају  2015.  године организовала је  посету  делегације из
сектора за међународну сарадњу са Архитектонског факултета Универзитета у Београду на
The Bartlett Faculty of the Built Environment у Лондону; у фебруару 2016. године организовала
је  посету  и  гостовање  делегације  из  сектора  за  научну  сарадњу  са  Архитектонског
факултета  Универзитета  у  Београду   на   The  Bartlett  Faculty  of  the  Built  Environment  у
Лондону.

Кандидаткиња  je  ангажована  у  пројектима  сарадње  Факултета  са  Француским
институтом  у  Србији:  у  марту  2016.  године  организовала  је  радни  састанак  управе
Архитектонског факултета Универзитета у Београду и Француског аташеа за културу
Анлорен  Вигуру  (Anne-Lorraine  Vigouroux);  у  децембру  2015.   године  организовала  је
презентацију стипендија Француске Владе на Архитектонском факултету у Београду. Из
Француског института у Србији говориле су Весна Адамовић, координатор за мобилност
студената и научника и Сандра Елезовић, представник агенције Campus France.

Закључак – оцена комисије

На основу детаљног увида и анализе материјала који се састоји из научно-истраживачког,
стручно-уметничког  и  стручно-професионалног  рада  кандидаткиње  др  Анђелке  Бнин-
Бнински, Комисија закључује да квантитативни и квалитативни показатељи научног рада
кандидаткиње испуњавају  све предвиђене услове за  избор у звање научног сарадника.
Комисија  констатује  да  научно-истраживачки  рад  др  Анђелке  Бнин-Бнински  значајно
доприноси развоју теорије и праксе у научној области Архитектура и урбанизам и посебно
уже научне области Архитектонско пројектовање и савремена архитектура.

Комисија констатује да кандидаткиња располаже знањем, компетенцијама и вештинама за
бављење  научним  радом  и  сматра  да  њена  будућа  истраживања  могу  значајно  да
допринесу унапређењу истраживачког рада у архитектонском цртежу и у архитектонској
истраживачкој  и  пројектантској  пракси.  Специфичност  и  посебна  вредност  научног
приступа  др  Анђелке  Бнин-Бнински  огледа  се  у  раду  између  различитих  дисциплина
(интердисциплинарно, мултидисиплинарно и трансдисциплинарно) са фокусом и крајњим
научним  доприносом  у  домену  архитектонске  анализе.  Компетенције  за  рад  између
архитектуре,  филозофије  и  теорије  уметности  и  медија  утемељене  су  на  две
специјализације  (Универзитет  уметности  у  Београду  2009.  и  École  Nationale  Supérieure
d'Architecture de Paris la Villette, 2014), одбрањеној докторској дисертацији (Универзитет у
Београду –  Архитектонски факултет,  2018)  и  искуству  рада у  пројектантској  пракси.  Из
прегледа научних и стручно-уметничких референци и њиховог доприноса могуће је увидети
да кандидаткиња располаже комплексним и прецизним методлошким апаратима које кроз
рад усавршава и модификује према теми и контексту рада. Њена истраживања су актуелна,
окренута ка питањима самих основа архитектонске професије и рада у архитектонском



цртежу као њеном примарном, основном медију. Нарочит значај за квалитет резултата рада
кандидаткиње  јесте  континуитет  постављања  истраживачке  дебата  у  међународном
контексту, као и коришћење обимне литературе на француском и енглеском језику.

Увидом  у  резултате  научно-истраживачког,  педагошког,  стручно-уметничког  и  стручно-
професионалног рада кандидаткиње, имајући у виду актуелност тема којима се бави, а на
основу  Закона  о  високом  образовању,  Закона  о  научноистраживачкој  делатности,
Правилника  о  поступку  и  начину  вредновања  и  квантитативном  исказивању
научноистраживачких резултата истраживача, Статута Универзитета у Београду и Статута
Универзитета у Београду- Архитектонског факултета, Комисија констатује да кандидаткиња
др Анђелка Бнин-Бнински испуњава све потребне услове да буде изабрана у научно звање
– научни сарадник у научној области Архитектура и урбанизам.

Комисија  предлаже  Наставно-научном  већу  Архитеконског  факултета,  Универзитета  у
Београду  да  прихвати  извештај  и  упути  предлог  Министарству  просвете,  науке  и
технолошког  развоја  с  циљем  наставка  процедуре  избора  др  Анђелке  Бнин-Бнински  у
научно звање – научни сарадник.

ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ

Др  Владимир  Мако,  редовни  професор  Универзитета  у  Београду  –  Архитектонског
факултета, председник комисије

Др  Владан  Ђокић,  редовни  професор  Универзитета  у  Београду  –  Архитектонског
факултета, члан комисије

Др Миодраг Шуваковић, редовни професор Универзитета Сингидунум у Београду, спољни
члан комисије

У Београду, 27. фебруара 2020.


