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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ 
Булевар Краља Александра 73/II 
Број: 
Датум: 05. јун 2020. године 
Б е о г р а д 
 

ИЗБОРНОМ ВЕЋУ Архитектонског факултета у Београду 

 

РЕФЕРАТ  

Комисије за припрему извештаја за избор сарадника у звање асистента за ужу научну 
област Архитектонско пројектовање на Департману за архитектуру 

 
Декан Архитектонског факултета, проф. др Владан Ђокић, на основу иницијативе Департмана за 

архитектуру, бр. 02-2842/2-4.1. од 12. децембра 2019. године, упутио је Предлог, бр. 01-8/1-50 од 

26. децембра 2019. године, Изборном већу Факултета за покретање поступка и образовање 

Комисије за писање реферата за избор сарадника у звање асистента за ужу научну област: 

Архитектонско пројектовање на Департману за архитектуру Универзитета у Београду - 

Архитектонског факултета, на одређено време, за временски период од 3 (три) године. 

Изборно веће Архитектонског факултета је, на седници одржаној 30. децембра 2019. године, 
донело Одлуку бр. 01-2964/2-5 о расписивању Конкурса за избор једног сарадника у звање 
асистнта, за ужу научну област: Архитектонско пројектовање, на Департману за архитектуру, на 
одређено време, са пуним радним временом, за временски период од 3 (пет) године и 
именовању Комисије за припрему реферата за избор једног сарадника у звање асистнта, за ужу 
научну област: Архитектонско пројектовање, на Департману за архитектуру (у даљем тексту: 
Комисија), у саставу:  

 арх. Игор Рајковић, председник Комисије 
ванредни професор, Универзитет у Београду - Архитектонски факултет  

 др Ана Никезић, члан Комисије 
ванредни професор, Универзитет у Београду - Архитектонски факултет 

 др Јелена Ристић Трајковић, члан Комисије 
доцент, Универзитет у Београду - Архитектонски факултет 

 др Ивана Ракоњац, члан Комисије 
доцент, Универзитет у Београду - Архитектонски факултет и 

 др Божидар Манић, члан Комисије 
научни сарадник, Институт за архитектуру и урбанизам Србије 

Конкурс је објављен у недељном листу Националне службе за запошљавање „ПОСЛОВИ“ дана 15. 
јануара 2020. године,  а на основу општих и посебних услова утврђених Законом о раду (“Сл. 
гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 - одлука УС и 113/17),  члана 84. став 1. 
Закона о високом образовању ("Сл. гласник РС", бр. 88/17, 27/18-др. закон, 73/18 и 67/19), 
Статутом Универзитета у Београду  (''Гласник Универзитета у Београду“, бр. 201/18), Статутом 
Факултета (“Сл. билтен АФ”, бр. 119/18) и Правилником о условима, начину и поступку за избор и 
заснивање радног односа сарадника Универзитета у Београду - Архитектонског факултета (“Сл. 
билтен АФ”, бр. 120/19). 
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Увидом у конкурсни материјал примљен од Опште службе Факултета, Комисија је утврдила да су 
се на Конкурс благовремено пријавили следећи кандидати: 

- Иван Филиповић, маст.инж.арх. 

 /бр. пријаве 02-115/1 од 22. јануара 2020. године/, 
- Вања Спасеновић, маст.инж.арх. 

 /бр. пријаве 02-147/1 од 28. јануара 2020. године/, 
- Ана Станојевић, маст.инж.арх. 

 /бр. пријаве 02-167/1 од 31. јануара 2020. године/. 
 
На основу увида у конкурсни материјал, Комисија је закључила да су све пријаве кандидата на 
расписани конкурс поднете благовремено, на начин прописан расписом конкурса и да сви 
кандидати испуњавају опште услове из расписа конкурса.  

Према одредбама Статута Архитектонског факултета у Београду Извештај Комисије садржи, 
разматра и констатује: 

 Биографске и библиографске податке о кандидатима; 

 Мишљење о испуњености услова за избор кандидата у сарадничко звање; 

 Услове из Закона о високом образовању; 

 Ближе услове утврђене општим актом Универзитета у Београду и Факултета и 

 Предлог Комисије. 

 
Осим постојећих општих услова за пријем утврђених Законом и Статутом, Извештај Комисије 
садржи, разматра и констатује: 

 просечну оцену основних и мастер академских студија, 

 просечну оцену групе предмета из уже научне / уметничке области за коју се кандидат 
бира и која не може бити нижа од 8.5, 

 време трајања студија, 

 научне и стручне радове, 

 мотивисаност за рад у настави. 

Комисија је утврдила и следеће додатне, једнаковредне критеријуме, у циљу процене укупног 
потенцијала кандидата – са освртом на профилацију и оријентацију према потребама радног 
места за које кандидат конкурише (асистент на Департману за архитектуру у области 
Архитектонско пројектовање), на основу приложених референци, а посебно: 

 учешће и рад у настави на програмима из уже области за коју се кандидат бира, 

 награђене и објављене радове, релевантне за наведену област, 

 учешће у догађајима значајним за архитектуру као друштвено релевантну професију 
(конкурси, изложбе, сусрети), као и  

 усмени разговор са кандидатима – у циљу утврђивања нивоа мотивације, стручности, 
компетенције и амбиције кандидата за обављање послова који су предвиђени за радно 
место за које кандидат конкурише. 

 
Комисија након детаљне анализе поднетих пријава, размене мишљења и усаглашавања ставова о 
расположивом материјалу, подноси следећи: 
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РЕФЕРАТ 
 

о пријављеним кандидатима НА ОСНОВУ ИНФОРМАЦИЈА ДОСТАВЉЕНИХ 
ОД СТРАНЕ КАНДИДАТА 

 
 
 

Кандидат ИВАН Д. ФИЛИПОВИЋ, маст. инж. арх. 

Биографија кандидата која је достављена уз пријаву на Конкурс, и на основу које је Комисија 
утврдила да кандидат испуњава услове за избор у звање асистента и написала Реферат, дата је у 
прилогу овог Реферата, и чини саставни део Реферата. 
 
 

1. ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ  

Иван (Драган) Филиповић, мастер инжењер архитектуре, рођен је у Београду 22. фебруара 1987. 
године. Говори, чита и пише енглески француски језик. Служи се јапанским језиком. 
  
 
2. ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ И УСАВРШАВАЊЕ  

2009.  Диплома Инжењер архитектуре, Универзитет у Београду – Архитектонски факултет. 
Основне студије архитектуре уписао је школске 2006/2007. године на Архитектонском 
факултету Универзитета у Београду, просечна оцена током студија је 8.79. 

2011. Диплома Мастер инжењера архитектуре, Универзитет у Београду – Архитектонски 
факултет. Мастер студије архитектуре уписао је школске 2009/2010. године на 
Универзитету у Београду - Архитектонском факултету, просечна оцена током студија је 
9.95. Дипломски рад који чине мастер теза под насловом „Рушење тврђаве: раз(г)рада 
архитектонског концепта америчке амбасаде” и мастер пројекта „Архитектонски 
идентититети – Амбасада у Београду, Нови Београд, Блок 11а” рађени су под менторством 
проф. др Драгане Васиљевић Томић и одбрањени пред комисијом у саставу: проф. др Ева 
Ваништа Лазаревић и проф. др Милан Глишић. Оцена на мастер тези је 10/10 и оцена на 
мастер пројекту 10/10. 

 Мастер теза и пројекат кандидата су предложени за Тримо истраживачку награду у 
категорији најбоље мастер тезе која је одбрањена на Архитектонском факултету 
Универзитета у Београду у школској 2010/2011. години (TRIMO research award Category of 
Best Master Thesis Defended in School Year 2010/2011 at the Faculty of Architecture, University 
of Belgrade). 

Мастер теза и пројекат кандидата су посебно обрађени и представљени као илустративни 
пример процеса пројектовања током студија у публикацији: Vasiljević Tomić D. Nikezić A. 
Ćirić D. (2013) Negotiating Cultural Identity through the Architectural Representation Case 
Study: Foreign Embassy in Belgrade. Facta Universitatis Series: Architecture and Civil Engineering 
11(2): 113–124. 
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Укупна просечна оцена из предмета уже области за коју се кандидат бира износи 9,94. 

Назив предмета Оцена 

О архитектури  10 

Простор и облик  10 

Елементи пројектовања  10 

Студио пројекат 1 – Архитектура  10 

Типологија објеката 1  9 

Типологија објеката 2  10 

Методологија пројекта  10 

Процес пројектовања  10 

М.04.01 Студио  10 

М.05.01.А Студио  10 

М.05.2.01. А Семинар 1  10 

М.05.3.02 А Семинар 2  10 

М.06.01.А Студио  10 

М.06.04.06 А Семинар 1 10 

М.06.03.02 А Семинар 2 10 

М.09.01 Мастер теза 10 

Завршни рад 10 

 
 
Како се кандидати бирају за ужу научну област Архитектонско пројектовање, у оквиру које ће 
учествовати у раду већине предмета из уже области, то се под групом предмета за коју се 
кандидат бира подразумевају сви предмети из наведене уже научне области. Самим тим и 
просечна оцена предмета из уже научне области, као и просечна оцена из групе предмета за коју 
се кандидат бира јесте иста оцена, односно (9,94). 

2016.  Универзитет Кеио, интернационални студент-истраживач (international research student) 
Интернационалног центра на Мита кампусу и Факултета науке и технологије, Департман 
системског инжењерског пројектовања, Јагами кампуса, изборни предмети за које није 
предвиђена диплома (non-degree). Стручно усавршавање из области политичких наука, 
права, дипломатије, економије и инжењерских наука, са циљем формирања 
интердисциплинарног приступа при изради докторске дисертације.  

2017.  Универзитет Кеио, Факултет науке и технологије, Департман системског инжењерског 
пројектовања, Јагами кампус, докторанд. 

 Школске 2017/2018. године уписује докторске студије на Универзитету Кеио, Факултет 
науке и технологије, Јапан, као стипендиста Владе Јапана за постдипломске студије 
Кандидат тренутно успешно завршава програм докторских студија (31. март 2020. године) 
са просечном оценом током студија 10+ (S). Пријављена теме докторске дисертације: Soft 
Power Architecture: Mechanisms, Manifestations and Spatial Consequences of Exported 
Architecture Utilized for Ideological Reproduction под менторством проф. др Дарка Радовића. 
Предложени чланови комисије за одбрану дисертације су тренутно: проф. др Хорхе 
Алмазан (Jorge Almazán), проф. др Акира Мита (Akira Mita) и проф. др Јоко Кавамура (Yoko 
Kawamura). Планиран датум одбране докторске дисертације и добијање дипломе доктора 
инжењерских наука оквирно је заказан за септембар 2020. године.  
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3. РАДНА БИОГРАФИЈА 

Учешће у настави на Универзитету у Београду – Архитектонском факултету 

Кандидат је ангажован у настави на Архитектонском факултету Универзитета у Београду као 
сарадник-демонстратор на предметима из уже научне области Архитектонско пројектовање и 
савремена архитектура, током школске 2011/2012 и 2012/2013. године (јесењи семестар) у студију 
проф. др Драгане Васиљевић Томић.  

Учешће у настави ван Универзитета у Београду – Архитектонског факултета 

Од априла 2016. године кандидат је ангажован у настави на Факултету науке и технологије, 
Департман системског инжењерског пројектовања, Универзитета Кеио, Јапан као сарадник у 
лабораторији (студију) за архитектуру и урбанизам co+labo, руководилац проф. др Дарко Радовић, 
како на Основним, тако и на Мастер студијама.  

Од јула 2017. године кандидат је запослен (са пола радног времена/part-time) као инструктор 
енглеског језика, школа језика Language Communication School "Passion", Накано, Токио.  

Током пролећног семестра 2018/2019. године кандидат је ангажован у настави на Факултету науке 
и технологије, Департман системског инжењерског пројектовања, Универзитета Кеио, Јапан као 
асистент (Teaching Assistant) на мастер студијама за Студио „Б“, руководилац студија: проф. др 
Тацуја Кишимото (Tatsuya Kishimoto). 

Од јануара 2013. до априла 2015. године кандидат је запослен у Амбасади Јапана у Републици 
Србији, Београд, као архитекта у звању асистент-координатор изградње и одржавање поседа 
Амбасаде Јапана у Србији. 
 
 
4. НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ И СТРУЧНО-УМЕТНИЧКИ РАД  

М24 - Рад у часописима међународног значаја верификованог посебном одлуком: 

 
- Filipović, I., Vasiljević Tomić, D., “Soft Power Architecture: (Un)Intentional and Incidental in 
Culture Relations Policies”. Arhitektura i urbanizam, No. 49, 2019, pp.18-31 (M24) 

М34 - Саопштење са међународног скупа штампано у изводу: 

- Filipović, I., “Extraterritoriality in Situ: Necessity for Re-Conceptualization of Embassy Building 
Processes in Serbia”; интернационална научна конференција и изложба: On Architecture– 
Challenges in Architecture, Urban Design and Art; Асоцијација за развој одрживе урбане 
заједнице – STRAND, Београд, 7-8. јун 2019, 

- Miladinović, A., Filipović, I., “Shifting Perceptions of the Concept of Whiteness Among Japan’s 
Millennials: A Sociological Survey”; интернационални научни конгрес у организацији EASA 
(East Asian Sociological Association); ко-аутор: Адријана Миладиновић, Факултет за 
хуманистику, Департман за социологију, Кеио Универзитет, Јапан (Graduate School of 
Human Relations, Department of Sociology, Keio University, Japan), 8-9. март 2019, Токио, 
Јапан 

- Filipović, I., “The Architecture of Post Diplomacy: Construction Process of the Japanese 
Embassy in Belgrade [Serbia]”; интернационална научна конференција и изложба: On 
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Architecture: Facing the Future; Асоцијација за развој одрживе урбане заједнице – STRAND, 
Београд, 7-9. децембар 2017. 

- Filipović, I., “Examination of Architectural Strategies for Providing Safety in Smart Cities Place – 
Making Decisions for Protection of Embassy Buildings”; интернационална научна 
конференција и изложба: On Architecture: Reworking the City – Through New Architecture; 
Асоцијација за развој одрживе урбане заједнице – STRAND, Београд, 3-4. децембар 2015. 

- Filipović, I., “Demolishing the Fortress: (Re)Interpretation of the Architectural Concept of 
Embassy Building Design”; интернационална научна конференција и изложба: On 
Architecture; Асоцијација за развој одрживе урбане заједнице – STRAND, Београд, 1-3. 
децембар 2014. 

У оквиру категорије 100, кандидат остварује седеће резулате: 

М104 – Награда на изложби од међународног значаја: 
- Специјално признање („грамота“) Међународне асоцијације уније архитеката на изложби 
у Бишкеку, Киргистан, ауторском тиму (Иван Филиповић, вођа тима, Мајуко Микогами, 
Акитака Сузики, Даисуке Кобајаши, Такуоми Самеђима, сарадници)  за идејни пројекат 
амбасаде Србије у Канбери, Аустралија, 2019. 

М109 - награда на конкурсу у Републици  
- Конкурс за архитектонско/скулптурално обележје на гимназијском тргу у Панчеву, у тиму 
са Софијом Буровац и Александром Гинић; 2011. Прва награда; 

М111 – Награда на националној изложби: 
- Велика награда изложбе „Архитектура у Србији“ коју је доделила Асоцијација српских 
архитеката, ауторском тиму (Иван Филиповић, вођа тима, Мајуко Микогами, Акитака 
Сузики, Даисуке Кобајаши, Такуоми Самеђима, сарадници) за идејни пројекат амбасаде 
Србије у Канбери, Аустралија, 2019. 

Учешће на научно-истраживачким пројектима: није наведено 

Кандидат је члан више националних и међународних стручних организација, посебно Асоцијације 
српских архитеката и Удружења ликовних уметника примењених уметности и дизајнера Србије 
(УЛУПУДУС), преко којих је остварио права у звању самосталног уметника – архитекте. Такође је 
члан Јапанског архитектонског института (Architectural Institute of Japan). 

Комисија констатује да је Иван Филиповић, као најискуснији кандидат на конкурсу, током свог 
професионалног рада остварио запажене резултате у научно-истраживачком и стручно-
уметничком пољу. Стекао је искуство у раду у настави на Универзиту у Београду – 
Архитектонском факултету у својству сарадника-демонстратора у склопу јесењег семестра 
школске 2011/12 и 2012/13 године, као и на Факултету науке и технологије, Департман 
системског инжењерског пројектовања, Универзитета Кеио, Јапан прво као као сарадник у 
лабораторији (студију) за архитектуру и урбанизам co+labo, а потом и асистент на мастер 
студијама за Студио „Б“. Са циљем формирања интердисциплинарног приступа при изради 
докторске дисертације на Департману системског инжењерског пројектовања, Факултета науке 
и технологије Универзитета Кеио у Јапану, кандидат истиче своје усавешавање у областима 
политичких наука, права, дипломатије, економије и инжењерских наука. Као финални резултат 
свога усавршавања, кандидат наводи очекивану одбрану докторске дисертације за септембар 
2020.год.  
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Кандидаткиња ВАЊА Р. СПАСЕНОВИЋ, маст. инж. арх. 

Биографија кандидаткиње достављена уз пријаву на Конкурс, на основу које је Комисија утврдила 
да кандидаткиња испуњава услове за избор у звање асистента и написала Реферат, дата је у 
прилогу овог Реферата, и чини саставни део Реферата. 

 
1. ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ  

Вања (Радован) Спасеновић, мастер инжењер архитектуре, рођена је у Београду 1. новембра 1994. 
године. Говори, чита и пише енглески језик (напредни ниво), и немачки на основном нивоу (CEF 
ниво А2.2). Служи се италијанским језиком на почетном нивоу. 

 
2. ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ И УСАВРШАВАЊЕ  

Основне студије 

2013-2016 Дипломира на Универзитету у Београду - Архитектонски факултет, са просечном 
оценом током основних академских студија 8,58 и тиме стиче звање инжењера 
архитектуре – Б.арх. 

  
Мастер студије 
2016-2018 Дипломира на Универзитету у Београду - Архитектонски факултет са оценом 10 на 

дипломском раду, под менторством арх. Горана Војводића, в. проф, и просечном 
оценом у току студија 9,58 и тиме стиче звање мастер инжењера архитектуре - 
дипломираног инжењера архитектуре – М.арх. 

 

Укупна просечна оцена из предмета уже области за коју се кандидаткиња бира износи 9,29. 
 

Назив предмета Оцена 

простор и облик 10 

елементи пројектовања 8 

студио пројекат 1 9 

типологија објеката 1 7 

типологија објеката 2 10 

студио пројекат 4 - синтеза 10 

методологија пројекта 9 

процес пројектовања 9 

М01А студио 10 

М02А студио 8 

М03А студио 10 

Мастер теза 10 

Мастер пројекат 10 

Мстер заврпшни рад 10 

 
Како се кандидати бирају за ужу научну област Архитектонско пројектовање, у оквиру које ће 
учествовати у раду већине предмета из уже области, то се под групом предмета за коју се 
кандидат бира подразумевају сви предмети из наведене уже научне области. Самим тим и 
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просечна оцена предмета из уже области, као и просечна оцена из групе предмета за коју се 
кандидат бира јесте иста оцена, односно (9,29). 

 

Докторске студије 
2018 –  Уписује докторске академске студије на Универзитету у Београду - Архитектонски 

факултет као други кандидат на ранг листи. 

Тренутно похађа другу годину докторских академских студија са просечном 
оценом након прве године студија 9,87. 

 Стипендиста је Министарства просвете, науке и технолошког развоја. 
 

 
Додатно усавршавање: није наведено 

 

3. РАДНА БИОГРАФИЈА  

 
Учешће у настави на Универзитету у Београду – Архитектонском факултету 
 
Вања Спасеновић поседује искуство сарадника у настави на Универзитету у Београду - 
Архитектноски факултет на Департману за архитектуру, у својству студента сарадника 
(демонстратора), на основним и мастер академским студијама. 
 
Основне академске студије: 
пролећни семестар 
2018/2019 ОАСА-36060 Студијска целина: Студио 04 – Синтеза, тема: Урбана страна, 

руководилац предмета: арх. Горан Војводић, в. проф., координатор студијске 
целине: мр Милан Вујовић, ред. проф. 

пролећни семестар 
2017/2018 ОАСА-36060 Студијска целина: Студио 04 – Синтеза, тема: Урбана синтеза, 

руководилац предмета: арх. Горан Војводић, в. проф., координатор студијске 
целине: мр Милан Вујовић, ред. проф.  

пролећни семестар 
2016/2017 ОАСА-36060 Студијска целина: Студио 04 – Синтеза, тема: Тра-г:рада, руководилац 

предмета: арх. Горан Војводић, в. проф., координатор студијске целине: мр Милан 
Вујовић, ред. проф. 

 
Мастер академске студије – Архитектура и Интегрисане основне и мастер академске студије 
архитектуре: 
јесењи семестар 
2019/2020 МАСА – А11011/ИАСА – 47061 Студијска целина: Студио М01 А/С05 А –  Пројекат, 

тема: Центар за промоцију архитектуре, руководилац предмета: арх. Горан 
Војводић, ред. проф., координатор студијске целине: арх. Дејан Милетић, в. проф.  

јесењи семестар 
2019/2020 МАСА – А11012/ИАСА – 47062 Студијска целина: Студио М01 А/С05 А –  Семинар, 

тема: Пројектни задатак, руководилац предмета: арх. Горан Војводић, ред. проф., 
координатор студијске целине: арх. Дејан Милетић, в. проф. 

јесењи семестар 
2019/2020 МАСА – А11013/ИАСА – 47063 Студијска целина: Студио М01 А/С05 А – Радионица, 

тема: Култура графичког изражавања – комуникација пројектом, руководилац 
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предмета: арх. Горан Војводић, ред. проф., координатор студијске целине: арх. 
Дејан Милетић, в. проф. 

јесењи семестар 
2018/2019 МАСА – А23011/ИАСА – 59061 Студијска целина: Студио М03 А/С07 А –  Пројекат, 

тема: Косанчићев венац – Центар културе, руководилац предмета: арх. Горан 
Војводић, в. проф., координатор ц студијске целине: др Александар Виденовић, в. 
проф. 

јесењи семестар 
2018/2019 МАСА – А23012/ИАСА – 59062 Студијска целина: Студио М03 А/С07 А –  Семинар, 

тема: Центар културе: пројектни задатак, руководилац предмета: арх. Горан 
Војводић, в. проф., координатор студијске целине: др Александар Виденовић, в. 
проф. 

јесењи семестар 
2018/2019 МАСА – А23013/ИАСА – 59063 Студијска целина: Студио М03 А/С07 А – Радионица, 

тема: Центар културе: комуникација пројектом, руководилац предмета: арх. Горан 
Војводић, в. проф., координатор студијске целине: др Александар Виденовић, в. 
проф. 

јесењи семестар 
2018/2019 МАСА – А11011/ИАСА – 47061 Студијска целина: Студио М01 А/С05 А –  Пројекат, 

тема: Ада Циганлија – Оаза едукације, руководилац предмета: арх. Горан Војводић, 
в. проф., координатор студијске целине: арх. Дејан Милетић, в. проф. 

јесењи семестар 
2018/2019 МАСА – А11012/ИАСА – 47062 Студијска целина: Студио М01 А/С05 А –  Семинар, 

тема: Пројектни задатак, руководилац предмета: арх. Горан Војводић, в. проф., 
координатор студијске целине: арх. Дејан Милетић, в. проф. 

јесењи семестар 
2018/2019 МАСА – А11013/ИАСА – 47063 Студијска целина: Студио М01 А/С05 А – Радионица, 

тема: Култура графичког изражавања – комуникација пројектом, руководилац 
предмета: арх. Горан Војводић, в. проф., координатор студијске целине: арх. Дејан 
Милетић, в. проф. 

јесењи семестар 
2017/2018 МАСА – А11011/ИАСА – 47061 Студијска целина: Студио М01 А/С05 А –  Пројекат, 

тема: Ада Циганлија – Оаза едукације, руководилац предмета: арх. Горан Војводић, 
в. проф., руководилац студијске целине: арх. Дејан Милетић, в. проф. 

јесењи семестар 
2017/2018 МАСА – А11012/ИАСА – 47062 Студијска целина: Студио М01 А/С05 А –  Семинар, 

тема: Пројектни задатак, руководилац предмета: арх. Горан Војводић, в. проф., 
руководилац студијске целине: арх. Дејан Милетић, в. проф. 

јесењи семестар 
2017/2018 МАСА – А11013/ИАСА – 47063 Студијска целина: Студио М01 А/С05 А – Радионица, 

тема: Култура графичког изражавања – комуникација пројектом, руководилац 
предмета: арх. Горан Војводић, в. проф., руководилац студијске целине: арх. Дејан 
Милетић, в. проф. 

 
Ваннаставне активности 
јесењи семестар 
2015/2016 ОАСА-35090-09: Изборни предмет 1: Отворени градски простори, учешће у 

организацији изложбе „Techné“, завршне годишње изложбе модула ПУЛС у оквиру 
Градске гериле, 5. децембар, Магацин у Краљевића Марка 4, Београд, руководилац 
предмета: др Зоран Ђукановић, в.проф. 
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Остале радне активности 
2019 –  Рад у бироу „Biro.VIA“ (пројектант сарадник) 
2018 Стручна пракса у бироу „Biro.VIA“ (у трајању од четири недеље) 
2018 Стручна пракса у бироу „VB design“ (у трајању од четири недеље) 
2016 Стручна пракса у предузећу Енергопројект, 

сектор Архитектура и урбанизам ад (у трајању од три недеље) 

 
 
4. НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ И СТРУЧНО-УМЕТНИЧКИ РАД  

M14 - Рад у тематском зборнику међународног значаја:  

2019 Спасеновић В., Ракоњац И. (2019), „Мапирање културно-историјских амбијенталних 
целина Београда: применљивост психогеографских метода“ у Рођење у музици & New 
Born Art, уредници Биљана Мандић, Јелена Атанасијевић (Крагујевац: Family Press, 2019), 
391-399. (ISBN 978-86-80796-43-7) (COBISS.SR-ID 280448524) 

M34 - Саопштење са међународног скупа штампано у изводу: 

2019 Спасеновић В., Ракоњац И. (2019), „Атмосферска целина Скадарске улице у Београду“ у 
Тако мале ствари: интимно у унметрности и култури, књига резимеа са XIV  скупа 
„Српски језик, књижевност, уметност“, Филолошко-уметнички факултет Универзитета у 
Крагујевцу, октобар 2019, Крагујевац, стр. 196 (ISBN 978-86-80796-44-4) (COBISS.SR-ID 
280427020) 

 
У оквиру категорије 100, кандидаткиња остварује седеће резулате: 

M102 - Награда на конкурсу од међународног значаја 
 
2019 Учешће на јавном међународном архитектонском конкурсу за израду пословно-

рекреативно-туристичке зоне Зеница југ „Riječni kvart – River block and walk Zenica“ 
(Ауторски тим: Дарија Рашета, Вања Спасеновић) – трећа награда 

2017 Учешће на јавном анкетном конкурсу за израду урбанистичко-архитектонског идејног 
решења балканског еко-центра на Зеленом венцу у Београду (Ауторски тим: Граовац 
Огњен, Дарија Рашета, Вања Спасеновић, Михаило Симић, Јелена Милошевић) – друга 
награда 

 
M105 - Учешће на изложби од међународног значајa 
 
2019 Balkan Architectural Biennale 2019 – DECODING BALKAN THROUGH LOVE::INTERNATIONAL 

EXHIBITION 2019, Designer Exhibition, 14. - 21.11.2019. Bioksop Balkan, Braće Jugovića 16, 
Beograd. / Еxhibition catalogue in press / 

 
 Изложени пројекат: награђени конкурсни рад „River walk and block Zenica“, Ауторски тим 

Дарија Рашета, Вања Спасеновић  

2018 Међународна изложба „Designing Complexity“, Универзитет у Новом Саду, Факултет 
технолошких наука – департман за архитектуру, 08-15. јун, Факултет технолошких наука, 
Нови Сад 

Изложени пројекат: награђени конкурсни рад „Infinity Nature“, Ауторски тим: Граовац 
Огњен, Дарија Рашета, Вања Спасеновић, Михаило Симић, Јелена Милошевић  
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Milošević, J.; Graovac, O.; Simić, M.; Spasenović, V.; Rašeta, D. (2018), „Grid Adaptable 
Parametrically (GAP) Facade Design“, каталог међународне изложбе „Designing Complexity“, 
Универзитет у Новом Саду и Српско удружење за геометрију и графику, јун 2018, Нови 
Сад, стр. 29, (ISBN 978-86-6022-056-3) (COBISS.SR-ID 323607303) 

2018 Учешће на 40. Салону архитектуре „Поља будућности“, категорија конкурса, 29. март - 05. 
мај, Музеј примењених уметности, Београд 

 Каталог: 40. Салон архитектуре „Поља будућности“, Музеј примењених уметности, 
Београд, стр. 80, (ISBN 978-86-7415-206-5)(COBISS.SR-ID 261971724) Изложени пројекат: 
конкурсни рад „Infinity Nature“ (Ауторски тим: Граовац Огњен, Дарија Рашета, Вања 
Спасеновић, Михаило Симић, Јелена Милошевић) 

 
 
M112 -Учешће на изложби од националног значаја 
 
2017 Изложба награђених радова на међународном конкурсу за израду урбанистичко-

архитектонског идејног решења реконструкције дела градског блока на Зеленом венцу, 
14-21. децембар, Зелени венац 18, Београд 

Изложени пројекат: награђени конкурсни рад „Infinity Nature“, Ауторски тим: Граовац 
Огњен, Дарија Рашета, Вања Спасеновић, Михаило Симић, Јелена Милошевић  

 

Остала учешће на конференцијама, радионицама и семинарима 

2019 Учешће на едукативном семинару „Електронски извори информација у науци – значај, 
врсте, доступност, процена вредности“, 2. октобар, Народна библиотека Србије, Београд 

2016 Међународна студентска научна конференција „FISEC 16“, учешће на радионици „Урбана 
обнова и ревитализација напуштених индустријских објеката на подручју Београда“, 18-
22. мај, Студентски културни центар, Београд 

 
Учешће на научно-истраживачким пројектима 

од 2019.  Национални пројекат, Министарство просвете, науке и технолошког развоја, сектор за 
развој и високо образовање, ТР 36064: „Истраживање и систематизација стамбене 
изградње у Србији у контексту глобализације и европских интеграција у циљу 
унапређења квалитета и стандарда становања“, руководилац ред. проф. др Владимир 
Мако, Универзитет у Београду, Архитектонски факултет /истраживач докторанд – 
стипендиста Министарства/ 

 
 
СТРУЧНО-УМЕТНИЧКА ОСТВАРЕЊА 

Архитектонско-урбанистички пројекти и тематски дизајн 

2019 Експонат „Планетаријум“ у оквиру јавног позива за избор пројеката промоције и 
популаризације науке и технике – категорија 4: Финансирање израде интерактивних 
експоната одабран за реализацију у парковима науке у Књажевцу и Горњем Милановцу 
– у реализацији 

2019 Пројекат реконструкције, доградње и ентеријера виле, Херцег Нови, Црна Гора 
(пројектант сарадник у бироу „Biro.VIA“, ауторски тим: Горан Војводић, Јелена Ивановић 
Војводић, Вања Спасеновић) – идејни пројекат 
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Учешће на архитектонско-урбанистичким конкурсима 
(награђени радови су наведени у предходном делу извештаја) 

 
2019 Учешће на јавном позиву за избор пројеката промоције и популаризације науке и 

технике - категорија 3: Идејна решења за интерактивне експонате у парковима науке – 
четврто место  

2019 Учешће на јавном међународном архитектонском конкурсу „Africa School Project“ 
(Ауторски тим: Огњен Граовац, Дарија Рашета, Вања Спасеновић, Михаило Симић)  

2019 Учешће на јавном међународном архитектонском конкурсу „Viewpoint of the Fjords“ 
(Ауторски тим: Вања Спасеновић, Дарија Рашета) – финалисти 

2018 Учешће на позивном урбанистичко-архитектонском конкурсу за део блока 12 на Новом 
Београду (сарадник у бироу „Biro.VIA“, аутор: Горан Војводић)  

2018 Учешће на јавном позиву за избор пројеката промоције и популаризације науке и 
технике - категорија 3: Идејна решења за интерактивне експонате у парковима науке 

 
Остале изложбе из области архитектуре, урбанизма и дизајна и публиковани радови 

2019 Истакнут рад „Планетаријум“ у каталогу конкурсних решења: „Паркови науке 2019.“, 
Центар за промоцију науке, Београд, стр. 20-26 

2019 Изложба радова у оквиру уметничког фестивала „Дев9т“, учешће са награђеним 
конкурсним радовима „Skywalk“ и „Infinity Nature“, 14–22. јун, Стара Циглана, Београд 

2019 Изложба дипломских радова студената Универзитета у Београду Архитектонског 
факултета, учешће са радом на тему „Aтмосферске целине града“, ментор арх. Горан 
Војводић, в. проф., 04. март – 04. април, Архитектонски факултет, Београд 

2018 Изложба награђених радова на међународном конкурсу за израду урбанистичко-
архитектонског идејног решења реконструкције дела градског блока на Зеленом венцу, 
15-22. март, Архитектонски факултет, Београд (Ауторски тим: Граовац Огњен, Дарија 
Рашета, Вања Спасеновић, Михаило Симић, Јелена Милошевић) 

2016 Изложба одабраних мастер радова студената Универзитета у Архитектонског факултета, 
Студио М01 – Архитектура, тема: Центар за промоцију архитектуре, руководилац 
предмета: арх. Горан Војводић, в. проф., руководилац студијске целине: арх. Дејан 
Милетић, в. проф., Архитектонски факултет, Београд  

2016 „Недеља зелене градње“ Green Council Serbia, галерија „Атријум“, Београд (изложба 
студентских радова „Студио пројекат 04“, руководилац предмета: арх. Иван Рашковић, 
ред. проф.) 

 
Комисија констатује да Вања Спасеновић, иако најмлађи кандидат на конкурсу, већ јасно 
дефинише и показује своје професионално интересовање усмероно ка раду у области 
едукације уз истовремено континуириано бављење како научно-истраживачким, тако и 
стручно-уметничким радом у области архитектонског пројетовања. Присутна је у раду на 
Факултету на Основним, Мастер и Интегрисаним академским студијама (школска 2016/17, 
2017/18, 2018/19, 2019/20. година) у оквиру наставе на предметима Студио пројекат. У оквиру 
стручно-уметничког рада у области архитектонског пројектовања, кандидаткиња остварује 
резултате који су верификовани и наградама. Своја остварења излаже и на стручним 
изложбама, а научно-истраживачки рад потврђује објављеним радовима.  



13 

 

 

Кандидаткиња АНА Д. СТАНОЈЕВИЋ, маст. инж. арх. 

Биографија кандидаткоње достављена уз пријаву на Конкурс, на основу које је Комисија утврдила 
да кандидаткиња испуњава услове за избор у звање асистента и написала Реферат, дата је у 
прилогу овог Реферата, и чини саставни део Реферата. 

 
1. ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ  

Ана (Драги) Станојевић рођена je у Нишу 31. октобра 1991. године. Течно говори енглески језик 
(Ц1 ниво) и служи се добро немачким и шпанским језиком. 

2. ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ И УСАВРШАВАЊЕ  

Основне студије 

2010-2014 Школске 2010/2011. године, уписала је основне академске студије на Грађевинско-
архитектонском факултету у Нишу, на студијском програму Архитектура. Основне 
студије завршила је октобра 2014. године са просечном оценом 9,77. Одбраном 
завршног-дипломског рада на тему „Унутрашње уређење угоститељског објекта“ 
оценом 10, стекла је звање дипломираног инжењера архитектуре.  

Мастер студије 

2014-2015 Школске 2014/2015. године уписала је мастер академске студије на истом 
факултету, на студијском програму Архитектонско-Пројектантском, и њих завршила 
октобра 2015. године са просечном оценом 10,00. Oдбранила је завршни-мастер 
рад под називом „Идејно урбанистичко и архитектонско решење стамбеног 
комплекса у Нишу“ оценом 10 и стекла звање мастер инжењера архитектуре. 

У својству једног од аутора најбољих мастер радова за школску 2015/2016. годину, 
одабраног од стране факултета учествовала је на међународном конкурсу 
„European Architectural Medals - Best Diploma Project 2016“. 

У нижим годинама студирања била је добитник студентске стипендије Републике Србије за 
школску 2011/2012. и 2012/2013. годину. Као један од најбољих студената у својој генерацији, 
била је добитник стипендије Фонда за младе таленте Републике Србије, која се додељује 
најбољим студентима завршних година, за школску 2013/2014. и 2014/2015. годину.  

 

Укупна просечна оцена из предмета уже области за коју се кандидаткиња бира износи 9,82.  
 

Назив предмета Оцена 

Увод у пројектовање  10 

Форма у архитектури  10 

Елементи пројектовања  10 

Пројектовање стамбених зграда I  10 

Пројектовање стамбених зграда II  10 

Пројектовање јавних зграда I  9 

Пројектовање привредних зграда I 9 

Пројектовање јавних зграда II 10 
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Ентериејр I 10 

Посебни проблеми пројектовања I 10 

Пројектовање привредних зграда II  9 

Ентериејр II 10 

Студио јавне зграде  10 

Јавне зграде - изборни  10 

Студио стамбене зграде  10 

Стамбене зграде - изборни  10 

Посебни проблеми пројектовања – ревитализација и конзервација у 
архитектури  

9 

Студио Привредне зграде  10 

Завршни- дипломски рад 10 

Стамбене зграде – синтеза  10 

Истраживање из изборне области завршног – мастер рада  10 

Завршни - мастер рад 10 

 
 
Како се кандидати бирају за ужу научну област Архитектонско пројектовање, у оквиру које ће 
учествовати у раду већине предмета из уже области, то се под групом предмета за коју се 
кандидат бира подразумевају сви предмети из уже области. Самим тим и просечна оцена 
предмета из уже научне области, као и просечна оцена из групе предмета за коју се кандидат 
бира јесте иста оцена (9,82).  

 

Докторске студије 

2015 -  2015/2016. године, уписује докторске академске студије на Грађевинско-
архитектонском факултету у Нишу, на одсеку Архитектура, као студент чије се 
образовање финансира из буџета. Студент је продужене треће године докторских 
студија и положила је све испите предвиђене планом и програмом за докторске 
академске студије остваривши просечну оцену 10,00. У току је рад на дефинисању 
теме докторске дисертације.  

Од априла 2016. године ангажовање у настави врши се у својству стипендисте 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. 

 
Додатно усавршавање 

Као студент, у оквиру програма „У-НИ пракса“ 2015. године била је на стручној пракси у Управи за 
планирање и изградњу Града Ниша, у Одсеку за урбанистичко планирање. Учествовала је на 
стручним праксама организованим у оквиру манифестације „Дани архитектуре Београда“ као и на 
платформи „Berlin.SCAPES:LAB Discursive Turns“ 2015. године у Берлину.  

Учешће на радионици „Како да будете занимљиви едукатори“ подржаној од стране Министарства 
омладине и спорта у 2015. години. 
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3. РАДНА БИОГРАФИЈА  

Учешће у настави на Универзитету у Београду – Архитектонском факултету: није наведено  

 
Учешће у настави ван Универзитета у Београду – Архитектонског факултета 

Од новембра 2015. године ангажована је на департману Архитектуре, на Катедри за јавне зграде, 
на реализацији вежби у оквиру следећих предмета:  

- Пројектовање привредних зграда 1 (процес пројектовања пољопривредних зграда и 
комплекса, обавезан предмет III године, зимски семестар школске 2015/2016, 2016/2017, 
2017/2018, 2018/2019 и 2019/2020 са фондом часова до 9 по семестру); 

- Пројектовање привредних зграда 2 (процес пројектовања индустријских зграда и комплекса, 
обавезан предмет III године, летњи семестар школске 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 и 
2018/2019 са фондом часова 9 по семестру); 

- Студио привредне зграде (принципи пројектовања већих индустријских комплекса са освртом 
на пројектовање савремених винарија, обавезан предмет IV године, зимски семестар школске 
2017/2018 и 2018/2019, са фондом часова 4 по семестру); 

- Ревитализација и конверзија у архитектури (принципи ревитализације и функционалне 
трансформације напуштених индустријских зграда и комплекса, обавезан предмет V године, 
зимски семестар школске 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 и 2019/2020 са фондом часова 6 по 
семестру); 

- Синтезни привредне зграде (изборни предмет V године, зимски семестар школске 2019/2020 
са фондом часова 6); 

 
Остале радне активности 

Од 2017. године учествовала је као сарадник у изради више архитектонских и урбанистичких 
пројеката. Члан је Друштва архитекта Ниша, у оквиру ког од 2017. године волонтира и ради на 
уређењу сајта, писању чланака и организацији изложби и других манифестација.  

 
 
4. НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ И СТРУЧНО-УМЕТНИЧКИ РАД  

М22 - Рад у истакнутом међународном часопису  

 Милошевић Мимица, Милошевић Душан, Стевић Драган, Станојевић Ана, Smart City: 
Modeling Key Indicators in Serbia Using IT2FS, Sustainability, вол. 11 (13), 2019., пп. 3536; 

М33 - Саопштење са међународног скупа штампано у целини  

 Станојевић Ана, Имплементација интерактивних фасадних омотача у циљу унапређења 
енергетских перформанси савремених архитектонских објеката, Зборник радова IV 
Међународне конференције о обновљивим изворима електричне енергије, Београд, Србија, 
17-18. октобар 2016. године, ISBN 978-86-81505-80-9, пп. 129-137; 

 Милошевић Мимица, Милошевић Александра, Милошевић Душан, Станојевић Ана, Димић 
Виолета, Multicriteria analysis of contemporary materials for energy-efficient buildings, Зборник 
радова 2. Међународне научно-стручне конференције „Сфера 2016“: Обликовање и 
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топлинска изолација фасадних зидова - традиционални и савремени приступ, Мостар, БиХ, 
3- 4. новембар 2016. године, пп. 46-51; 

 Милошевић Мимица, Станојевић Ана, Милошевић Александра, Милошевић Душан, 
Вишекритеријумска анализа енергетске ефикасности АХП методом у планирању и 
архитектонском пројектовању, Зборник радова XII Међународне научно-стручне 
конференције „СТЕП-ГРАД 2016“: Савремена теорија и пракса у градитељству, Бања Лука, 
БиХ, 7-8. децембар 2016. године, ISBN 978-99976-663-3-8, пп. 295-302; 

 Станојевић Ана, Турншек Бранко, Revitalisation and conversion as tools of successful 
regeneration and protection of bunkers in urban context, Зборник радова XII Међународне 
научно-стручне конференције „СТЕП-ГРАД 2016“: Савремена теорија и пракса у 
градитељству, Бања Лука, БиХ, 7-8. децембар 2016. године, ISBN 978-99976-663-3-8, пп. 437-
446; 

 Станојевић Ана, Милошевић Мимица, Милошевић Душан, Копилаш Валерија, Неке 
предности “паметног” и биобетона са статистичком анализом информисаности, 
Зборник радова 3. Међународне научно-стручне конференције “Сфера 2017”: Технологије 
бетона, Мостар, БиХ, 23-24. март 2017. године, пп. 120-126; 

 Милошевић Мимица, Милошевић Душан, Станојевић Ана, Милошевић Александра, The 
choice of soil remediation methods in brownfield regeneration process by MCDA, Proceeding 5th 
International Conference: Contemporary Achievements in Civil Engineering, Суботица, 21. април 
2017. године, ISBN 978-86-80297-68-2, пп. 553-562; 

 Милошевић Душан, Станојевић Ана, Милошевић Мимица, AHP method in the function of 
logistic in development of smart cities model, Proceeding 6th International Conference: Transport 
and logistic,  Ниш, 25- 26. мај 2017. године, пп. 287-294; 

 Милошевић Мимица, Милошевић Душан, Димић Виолета, Стевић Драган, Станојевић Ана, 
The analisys of energy efficiency indicators and renewable energy sources for existing buildings, 
Proceedings 5th International Conference on Renewable Electrical Power Sources, Београд, 12-
13. октобар 2017. године, ISBN 978-86-81505-84-7, пп. 205-212; 

 Турншек АЈ Бранко, Станојевић Ана, Јевремовић Љиљана, The impact of climate changes on 
the design elements of contemporary wineries-case studies, Proceedings 5th International 
Academic Conference on Places and Technologies, Београд, 27-28. април 2018. године, ISBN 
978-86-7924-199-3, пп. 617-625 ; 

 Турншек АЈ Бранко, Јевремовић Љиљана, Станојевић Ана, Silo conversion - potentials, 
flexibility and constraints, Proceedings 5th International Academic Conference on Places and 
Technologies, Београд, 27-28. април 2018. године, ISBN 978-86-7924-199-3, пп. 537-544 ; 

 Милошевић Душан, Милошевић Мимица, Станојевић Ана, Димић Виолета, Милошевић 
Александра, Application of FAHP Method in the Process of Building Construction from the Aspect 
of Energy Efficiency, Proceedings 4th International Conference Mechanical Engineering in XXI 
century, Ниш, 19-20. aприл 2018. године, ISBN 978-86-6055-103-2, пп. 271-276;  

 Јевремовић Љиљана, Турншек Бранко, Јордановић Марина, Васић Миланка, Станојевић 
Ана, Ђорђевић Исидора, Testing greening potential with green rooftops of industrial buildings, 
Proceedings 2nd International Conference on Urban Planning ICUP 2018, Ниш, 14-17.новембар 
2018. године, ISBN 978-86-88601-36-8, пп. 81-88; 

 Јордановић Марина, Јевремовић Љиљана, Васић Миланка, Турншек АЈ Бранко, Станојевић 
Ана, Ђорђевић Исидора, Potential of the south Serbia in renewable energy sources and their 
exploitation, Proceedings 2nd International Conference on Urban Planning ICUP 2018, Ниш, 14-
17.новембар 2018. године, ISBN 978-86-88601-36-8, пп. 97-103;    
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 Турншек Бранко, Јевремовић Љиљана, Станојевић Ана, Apartment units into converted silos-
defining determining factors for successful conversion process, Међународна научна 
конференција „iNDiS 2018   - Планирање пројектовање, грађење и обнова градитељства“, 
Нови Сад, 21-23. новембар 2018. године, ISBN 978-86-6022-105-8, пп. 771-779;    

 Станојевић Ана, Јевремовић Љиљана, Милошевић Мимица, Турншек Бранко, Милошевић 
Душан, Identifying priority indicators for reuse of industrial buildings using AHP method  - Case 
study of Electronic Industry in Nis, Serbia, Proceedings 6th International Academic Conference on 
Places and Technologies, Печуј, Мађарска, 9-10. мај 2019., ISBN 978-963-429-401-6, пп. 555-
563;  

 Јевремовић Љиљана, Станојевић Ана, Турншек Бранко, Јордановић Марина, Васић 
Миланка, Ђорђевић Исидора, Testing the sustainability and validity of installing photovoltaic 
panels on the rooftops of industrial buildings, Proceedings 5th International Symposium for 
students of doctoral studies in the fields of Civil Engineering, Architecture and Environmental 
Protection „PhIDAC 2019“, Ниш, Србија, 24-25. октобар 2019. године, ISBN 978-86-88601-43-6, 
пп. 93-100;  

 Станојевић Ана, Јевремовић Љиљана, Турншек АЈ Бранко, Станковић Даница, Јордановић 
Марина, Васић Миланка, Ђорђевић Исидора, The quality of outdoor urban spaces - Case study 
of the kindergartens in the city of Nis, Proceedings 5th International Symposium for students of 
doctoral studies in the fields of Civil Engineering, Architecture and Environmental Protection 
„PhIDAC 2019“, Ниш, Србија, 24-25. октобар 2019. године, ISBN 978-86-88601-43-6, пп. 109-
116;  

 Јевремовић Љиљана, Турншек Бранко, Милојковић Александар, Станојевић Ана, 
Јордановић Марина, Васић Миланка, Ђорђевић Исидора, Nurturing industrial heritage in area 
of the city of Niš (Serbia) - its identification and valorisation as initial steps for cultural urban 
(re)development, Proceeedings 3rd International Scientific Conference „Preservation of Cultural 
Heritage“ BASA 2019, Софиjа, Бугарска, 21-23. новембар 2019. године, ISBN: 978-954-8931-54-
0, пп.159-168;  

 

М34 - Саопштење са међународног скупа штампано у изводу  

 Милошевић Мимица, Милошевић Душан, Станојевић Ана, Анализа урбанистичких 
параметара комплекса „Белвил“ применом аерофотограметрије, Зборник апстракта 
Међународне научне конференције „Зелена економија и заштита животне средине“, 
Београд, 23-25. април 2018. године, пп. 158;  

 Јевремовић Љиљана, Станојевић Ана, Ђорђевић Исидора, Турншек АЈ Бранко, Managing 
Built Heritage of Military Barracks-a Reality of Commercially-led Urban Redevelopment, Book of 
abstracts International Scientific Conference „Built Heritage Management and Presentation“, 
Ниш, 31.08.-01.09. 2018. године, ISBN 978-86-900570-0-9, пп. 45; 

 Станојевић Ана, Васов Миомир, Богдановић Велиборка, Турншек Бранко, Analysis of the 
Outdoor Thermal Comfort: The Case Study of Multi-family Housing Area in Nis, Serbia, Book of 
abstracts 19th International Conference on Thermal Science and Engineering of Serbia, Сокобања, 
Србија, 22-25. мај 2019. године, ISBN 978-86-6055-123-0, пп. 36; 

 Станојевић Ана, Милошевић Мимица, Милошевић Душан, Турншек Бранко, Јевремовић 
Љиљана, Developing multi-criteria model for the protection of cultural built heritage in Serbia 
from the aspect of energy recovery of the buildings, 50th International HVAC&R Congress and 
Exhibition, Београд, Србија, 4-6. децембар 2019. године, пп. 90;  
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М51 - Рад у врхунском часопису националног значаја  

 Станојевић Ана, Спровођење инсталација у монтажним објектима, Техника, Савез 
инжењера и техничара Србије, Београд, 2014. године, вол. 68, бр. 4, ISSN 0040-2176, пп. 579-
587; 

 Милошевић Мимица, Милошевић Душан, Станојевић Ана, Стевић Драган, ТОПСИС 
оптимизација за избор извођача ремедијације земљишта у Србији, Техника, Савез 
инжењера и техничара Србије, Београд, 2018. године, вол. 73, но. 5, ISSN 0040-2176, пп. 730-
736; 

 Станојевић Ана, Кековић Александар, Functional and aesthetic transformation of industrial into 
housing spaces, FACTA UNIVERSITATIS Series: Architecture and Civil Engineering, вол. 17, бр. 4, 
2019., пп. 401-416.  

M63 - Саопштење са националног скупа штампано у целини 

 Милошевић Мимица, Милошевић Душан, Станојевић Ана, Бецић Соња, Милошевић 
Александра, Вишекритеријумска оптимизација пројеката одрживе градње, Научно-
стручни часопис Менаџмент знања, Друштво за техничку дијагностику Србије ТЕХДИС, 
Смедерево, 2017. године, вол. 12, бр. 3-4, ISSN 1452-9661, пп. 64-70; 

Милошевић Мимица, Милошевић Душан, Станојевић Ана, Моделирање кључних 
индикатора развоја паметних градова применом метода фази АХП, Зборник радова 3. 
Националне научно-стручне конференције са међународним учешћем „Трендови у 
пословању“, Крушевац, Србија, 16. мај 2019. године, пп. 227-241; 

М104 – Награда на међународној изложби 

 23. Међународни салон урбанизма (Београд, 2014. године, освојена III награда у 
категорији студентских радова); 

M105 - Учешће на изложби од међународног значајa 

 2. Међународна изложба Савремено становање - Housing (Ниш, 2017. године) 
Турншек АЈ Бранко, Станојевић Ана, Аpartment in blockhous bunker, 2nd International 
Exhibition of Contemporary Housing HOUSING 17, Ниш, новембар 2017. године, каталог-
пројекти, ISBN 978-86-88601-31-3, пп. 99-100; 

 22. Међународни салон урбанизма (Ниш, 2013. године);  

 23. Међународни салон урбанизма (Београд, 2014. године, освојена III награда у 
категорији студентских радова); 

 20. Салон архитектуре (Нови Сад, 2016. године, изложен мастер рад); 

М111 – Награда на националној изложби 

 17. Тријенале архитектуре (Ниш, 2018. године, освојено Признање за конверзију, 
адаптацију и доградњу у категорији Архитектонски пројекти).  

 

Остали објављени радови 

 Станојевић Ана, Турншек Бранко, Станковић Даница, Terrain as an influential factor in 
designing of contemporary wineries, Architecture. Building. Education., Magnitogorsk, Russia, 
Magnitogorsk State Technical University Named After G.I.Nosov, 2018. године, но. 1 (11), ISSN 
2309-7434, пп. 18-27; 



19 

 

 Милошевић Мимица, Милошевић Душан, Станојевић Ана, Контрола урбанистичких 
параметара комплекса „Белвил“ применом аерофотограметрије, Ecologica, Научно-
стручно друштво за заштиту животне средине Србије, 2018. године, вол. 25, но. 91, пп. 566-
573; 

 

Радови у процедури објављивања 
М23- Рад у међународном часопису  

 Турншек АЈ Бранко, Станојевић Ана, Јевремовић Љиљана, Developing a Model for Sustainable 
Conversion of Blockhouse Bunkers in Serbia, Tehnički vjesnik, (рад је прихваћен за објаву)  

 
Рад на научно-истраживачким пројектима  

Од априла 2016. године је стипендиста докторанд Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја Републике Србије и у том својству укључена је на научни пројекат „Ревитализација 
предшколских објеката у Србији: програм и методе унапређења амбијенталних, функционалних и 
енергетских квалитета“ (руководилац проф. др Даница Станковић, евиденциони број пројекта ТР 
36045). У оквиру пројекта ради на теренским истраживањима и прикупљању података о објектима 
предшколских установа на територији града Ниша, систематизацији и евалуацији прикупљених 
података и припреми добијених резултата за публиковање.  

 
Учешће на осталим изложбама, конкурсима и радионицама 

Самостално или као део тима, идејна решења из области урбанизма и архитектуре излагала на 
следећим изложбама:  

- 16. Тријенале архитектуре (Ниш, 2015. године, изложена три студентска рада); 

- Студентска изложба у оквиру конференције „Зелена градња“ на тему „Монтажна кућа 
будућности“ (Ниш, 2015. године); 

Учествовала је на неколико националних и међународних архитектонских конкурса и радионица. 
Посебно се издваја учешће на међународном конкурсу „Berlin Architecture Museum Competition“ у 
2019. години. 

Комисија истиче да је кандидаткиња Ана Станојевић током свог професионалног деловања 

остварила запажене резултате претежно у оквиру научно-истраживачком раду. Након 
завршетка Мастер студија, ангажована је на департману Архитектуре, на Катедри за јавне 
зграде на Грађевинско-архитектонском факултету у Нишу (школска 2015/16, 2016/17, 2017/18, 
2018/19, 2019/20. година). На истом факултету дефинише тему докторске дисертације као 
студент продужене треће године докторских академских студија на одсеку Архитектура.  
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ТОК РАДА И МИШЉЕЊЕ КОМИСИЈЕ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА 

 

Комисија је констатовала да сви кандидати испуњавају законске услове за избор у звање 
асистента утврђене Законом о вискоком образовању, Општим актом Универзитета у Београду и 
Општим актом Архитектонског факултета. 

Комисија је, током својих активности, узела у разматрање целокупан материјал предат од стране 
кандидата Општој служби Архитектонског факултета. 

У првој фази рада, расположиви подаци доступни Комисији, систематизовани су на начин који 
омогућава међусобно упоређивање, као и њихову квантитативну и квалитативну евалуацију. Овај 
поступак, као и већи део целокупног процеса рада Комисије, усклађен je са процедурама 
претходно одржаних конкурса за избор сарадника у звање асистента, с обзиром да је претходна 
пракса дала добре резултате. 

На основу формиране информационе основе, Комисија је све доступне податке ажурирала и 
размотрила током неколико састанака, током фебруара и почетком марта месеца 2020. године. 
Током дискусија на састанцима, посебно су размотрени биографски подаци, стручни и научни рад 
и приложени портфолио сваког појединачног кандидата. Комисија је констатовала да је потребно 
обавити интервју са пријављеним кандидатима ради потпунијег увида у карактер њихових 
референци као и у њихове стручне ставове, однос према институцији за коју конкуришу и најзад 
професионалне потенцијале којима располажу. 

Стога, интервју је заказан за 18. март 2020. године у просторијама Архитектонског факултета у 
Београду, путем електронске поште, која је прослеђена кандидатима 11. марта 2020. године. Због 
новонастале ситуације изазване ширењем вируса COVID-19, и непотпуним информацијама којима 
је Универзитет у Београду - Архитектонски факултет у том тренутку располагао, кандидатима је 
прослеђено обавештење да се интервју одлаже за 20. март 2020. године и да ће бити обављен 
online због уведених мера за спречавање и ширење вируса. Услед преоптерећености мреже првих 
дана ванредног стања, није било могуће обавити квалитетан и валидан интервју. Након добијеног 
званичног обавештења од стране Универзитета у Београду које се односи на обустављање 
процедура за изборе који су у току , кандидатима је прослеђено обавештење да се интервју 
одлаже до даљег.  

По укидању ванредног стања, кандидатима је прослеђено обавештење о заказивању интервјуа за 
01. јун 2020. године са напоменом да је могуће да се определе за обављање разговора у 
просторијама Факултета са поштовањем прописаних мера заштите или путем online апликације. 
Два кандидата, која нису била у могућности да присуствују интервјуу у просторијама Факултета су 
се одлучила за online разговор, док је разговор са једним кандидатом обављен у просторијама 
Факултета.  

Комисија, која је разговору присуствовала у пуном саставу, донела је закључак да сви позвани 
кандидати испуњавају основне услове конкурса за избор у звање, дефинисане Законом о високом 
образовању, као и ближе услове утврђене општим актом Универзитета у Београду и 
Архитектонског факултета. На даље, разматрано је претходно учешће и рад у настави на програму 
Департмана за архитектуру Архитектонског факултета у Београду, и то у области Архитектонско 
пројектовање; упоређени су релевантни, награђени и објављивани радови из наведене области; 
као и учешће кандидата у активностима за унапређење архитектонске праксе. 

Појединачни разговори са кандидатима су обухватали питања: мотивације за пријављивање на 
конкурс; потенцијалног доприноса колективу Архитектонског факултета; позиције архитектуре у 
односу на друге тангентне дисциплине; као и досадашњег радног искуства кандидата у настави. 
Евалуација кандидата је, такође, била усмерена у односу на потребе будућег ангажовања 
кандидата у настави на Департману за архитектуру Архитектонског факултета. Разовори са 
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кандидатима су омогућили додатни увид у професионалне личности и допунили утиске о 
стручним и научним дометима пријавњених кандидата. 

На основу свих раније наведених услова вредновања, као и резултата наведеног интервјуа са 
кандидатима, по оцени Комисије утврђено је да су кандидати: 

- својим досадашњим радом у области за коју се кандидују (Архитектонско пројектовање) 
показали висок ниво одговорности, мотивације, стручности и компетенције; 

- својим досадашњим учешћем у настави у области архитектуре (као демонстратори и 
сарадници у настави) односно својим досадашњим професионалним ангажманом себе 
профилисали најближе потребама радних места за која се кандидују;  

- показали висок ниво мотивисаности интеграције научно-истраживачког рада у процесу 
едукације младих; 

- јасно оријентисани ка тимском раду и недвосмислено показују посвећеност комуникацији 
и потенцијал за рад са студентима.  

 
 

ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ  

На основу детаљног увида у поднету документацију, као и анализом укупних резултата научно–
истраживачког, стручно-уметничког рада, као и искуства у раду у настави кандидата, Комисија 
закључује да сви пријављени кандидати испуњавају све прописане услове за избор у звање 
асистент. 

Имајући у виду да се кандидат бира за позицију асистента и да је основно тежиште у раду 
асистената на Департману за архитектуру у области Архитектонског пројектовања кроз 
апликативни рад у Студију, односно да се ангажман доминантно очекује у оквиру предмета 
Студио пројекат, Комисија сматра да дугогодишњи континуирани рад у настави на предметима 
Студио пројекат на Универзитету у Београду – Архитектонском факулетету представља додатну 
вредност и даје предност кандидаткињи Вањи Спасеновић за избор у наведено звање. Такође, 
иако најмлађи кандидат, Вања Спасеновић је поред наведених научно-истраживачких резултата, 
остварила и значајне резултате у области стручно-уметничког рада.  

Вања Спасеновић је студент Докторских академсиких студија на Универзитету у Београду – 
Архитектонском факултету које је уписала као друга на ранг листи. Остварени научно-
истраживачки резултати су у складу са узрастом, као и са академским образовањем, имајући у 
виду да је кандидаткиња тек на другој години докторских студија. Просечна оцена након прве 
године студија је 9,87. Стипендиста је Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
Републике Србије. Истраживач је на националном научно-истраживачком пројекту Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, сектор за развој и високо образовање, ТР 36064: 
„Истраживање и систематизација стамбене изградње у Србији у контексту глобализације и 
европских интеграција у циљу унапређења квалитета и стандарда становања“. Објављени радови, 
сведоче о спремности и капацитету кандидаткиње да своје деловање у области архитектуре 
афирмише и кроз научно-истраживачко рад.  

Посебност професионалног профила Вање Спасеновић, која је издваја од осталих кандидата на 
овом конкурсу, огледа се у активном учешћу у различитим сегментима наставе на Универзитету у 
Београду – Архитектонском факултету, са јасном примарном оријентацијом ка архитектонском 
пројектовању. Такође, Комисија констатује да кандидаткиња тежи ка усавршавању кроз 
разноврсно деловање у пољу архитектуре, од научно-истраживачког рада, преко стручно-
уметничког рада, учешћа у јавној конкурсној пракси до излагачке делатности. 
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На основу биографских података, приложеног портфолија и разговора са кандидаткињом, 
Комисија је једногласно изнела високо мишљење о квалитету њеног досадашњег рада као и 
њеним потенцијалима у погледу будућег професионалног, научног и педагошког напредовања.  
Осим тога, искуство које кандидаткиња има у раду у настави на Основним, Мастер и 
Интегрисаним академских студијама архитектуре, додатно говори у прилог становишту Комисије 
да је Вања Спасеновић стекла неопходна знања и вештине, те да поседује потенцијал за 
квалитетан рад са студентима и колегама. На основу наведених увида, Комисија констатује да 
кандидаткиња испуњава све услове за избор у звање асистента за ужу научну област 
Архитектонско пројектовање, на Департману за архитектуру, Универзитета у Београду - 
Архитектонског факултета. 
 
Комисија закључује да је кандидаткиња Вања Спасеновић, маст.инж.арх. својим досадашњим 
радом и постигнутим резултатима, задовољила све критеријуме и законске услове и предлаже 
Изборном већу Архитектонског факултета у Београду да прихвати овај извештај и изабере Вању 
Спасеновић, маст.инж.арх. за сарадника у звању асистента за ужу научну област 
Архитектонско пројектовање, на Универзитету у Београду – Архитектонском факултету. 

 

У Београду, 05. јун 2020. године  

Чланови Комисије: 
 

арх. Игор Рајковић, председник Комисије 
ванредни професор, Универзитет у Београду - Архитектонски факултет  

 

др Ана Никезић, члан Комисије 
ванредни професор, Универзитет у Београду - Архитектонски факултет 

 

др Јелена Ристић Трајковић, члан Комисије 
доцент, Универзитет у Београду - Архитектонски факултет 

 

 
др Ивана Ракоњац, члан Комисије 

доцент, Универзитет у Београду - Архитектонски факултет 
 

др Божидар Манић, члан Комисије 
научни сарадник, Институт за архитектуру и урбанизам Србије 
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ИВАН Д. ФИЛИППВИЋ 

рпђен: 22.02.1987, Бепград, Република Србија 
 

пребивалиште (Јапан):  
₸ 212-0055, Kanagawa-ken, Kawasaki-shi, Saiwai-ku, Minamikase 4-11-9 Leopalace 

Annexegawa 110 (дп 24. марта 2020.) 
 

(Србија): Кнегиое Зпрке 104, Бепград 
 

Кпнтакт: +381 (70) 4030-7365 (мпбилни) 
Е-мејл: ivan.filipovic22@gmail.com 

 

1. ПСНПВНИ БИПГРАФСКИ ППДАЦИ  

Иван Филиппвић, мастер инжеоер архитектуре, рпђен је у Бепграду 22. фебруара 1987. 
гпдине. Двпјезичан српскп-енглески. Гпвпри, чита и пише француски језик. Служи се 
јапанским језикпм.  

2. ПРПФЕСИПНАЛНП ПБРАЗПВАОЕ И УСАВРШАВАОЕ  

Иван Филиппвић је завршип Оснпвну шкплу „Сава Кпвачевић“ („Јпван Мипдрагпвић“) 
и затим друштвенп-језички смер гимназије„Свети Сава“ у Бепграду. Диплпмирап је на 
Оснпвним и Мастер студијама на Универзитету у Бепграду – Архитектпнскпм факултету 
(2009, 2011). Шкплске 2017/2018. гпдине уписује дпктпрске студије на Универзитету 
Кеип, Факултет науке и технплпгије, Јапан, кап стипендиста Владе Јапана за 
ппстдиплпмске студије. 

2009.  Диплпма Инжеоер архитектуре, Универзитет у Бепграду – Архитектпнски 
факултет. Оснпвне студије архитектуре уписап је шкплске 2006/2007. гпдине на 
Архитектпнскпм факултету Универзитета у Бепграду, прпсечна пцена тпкпм 
студија је 8.79.  

2011. Диплпма Мастер инжеоера архитектуре, Универзитет у Бепграду – 
Архитектпнски факултет. Мастер студије архитектуре уписап је шкплске 
2009/2010. гпдине на Универзитету у Бепграду - Архитектпнскпм факултету, 
прпсечна пцена тпкпм студија је 9.95. Диплпмски рад кпји чине мастер теза ппд 
наслпвпм „Рушеое тврђаве: раз(г)рада архитектпнскпг кпнцепта америчке 
амбасаде” и мастер прпјекта „Архитектпнски идентититети – Амбасада у 
Бепграду, Нпви Бепград, Блпк 11а” рађени су ппд ментпрствпм прпф. др 
Драгане Васиљевић Тпмић и пдбраоени пред кпмисијпм у саставу: прпф. др 
Ева Ваништа Лазаревић и прпф. др Милан Глишић. Оцена на мастер тези је 
10/10 и пцена на мастер прпјекту 10/10. 

mailto:emilija.filipovic@yahoo.com
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 Мастер теза и прпјекат кандидата су пдабрани кап представник Архитектпнскпг 
факултета Универзитета у Бепграду за Тримп истраживачку награду у категприји 
најбпље мастер тезе кпја је пдбраоена на Архитектпнскпм факултету 
Универзитета у Бепграду у шкплскпј 2010/2011. гпдини (TRIMO research award 
Category of Best Master Thesis Defended in School Year 2010/2011 at the Faculty of 
Architecture, University of Belgrade). 

Мастер теза и прпјекат кандидата су ппсебнп пбрађени и представљеникап 
илустративни пример прпцеса прпјектпваоа тпкпм студија у публикацији: 
Vasiljevid Tomid D. Nikezid A. Ćirid D. (2013) Negotiating Cultural Identity through the 
Architectural Representation Case Study: Foreign Embassy in Belgrade. Facta 
Universitatis Series: Architecture and Civil Engineering 11(2): 113–124 

Укупна прпсечна пцена из предмета уже пбласти, за кпју се кандидат бира изнпси 9,94. 

Назив предмета Пцена 

О архитектури 10 

Прпстпр и пблик 10 

Елементи прпјектпваоа 10 

Студип прпјекат 1 – Архитектура 10 

Типплпгија пбјеката 1 9 

Типплпгија пбјеката 2 10 

Метпдплпгија прпјекта 10 

Прпцес прпјектпваоа 10 

М.04 Прпјекат 1 10 

М.05.1.АСтудип 10 

М.05.2.А Семинар 1 10 

М.05.3.А Семинар 2 10 

М.06.1.А Студип  10 

М.06.2.А Семинар 1 10 

М.06.3.А Семинар 2 10 

М.09.01 Мастер теза 10 

М.09.02 Мастер прпјекат 10 

Какп се кандидат бира за ужу научну пбласт Архитектпнскп прпјектпваое, у пквиру 
кпје ће учествпвати у раду већине предмета из уже пбласти, тп се ппд группм 
предмета за кпју се кандидат бира ппдразумевају сви предмети из уже пбласти. Самим 
тим и прпсечна пцена предмета из уже научне пбласти, кап и прпсечна пцена из групе 
предмета за кпју се кандидат бира јесте иста пцена (9,94). 

2016.  Универзитет Кеип, интернаципнални студент-истраживач (international 
research student) Интернаципналнпг центра на Мита кампусу и Факултета 
науке и технплпгије, Департман системскпг инжеоерскпг прпјектпваоа, 
Јагами кампуса, избпрни предмети за кпје није предвиђена диплпма (non-
degree). Стручнп усавршаваое из пбласти пплитичких наука, права, 
диплпматије, екпнпмије и инжеоерских наука, са циљем фпрмираоа 
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интердисциплинарнпг приступа при изради дпктпрске дисертације. Пплпжени 
предмети са пценпм 10 (А) су:  

Прплећни семестар 2016/2017. гпдине, Интернаципнални центар, Мита кампус, 
Универзитет Кеип: Modern History of Diplomatic and Cultural Relations between 
Japan and the World; Sino-Japanese Relations in Perspective; Japan’s Public 
Diplomacy; Human Engineering with a Focus on Japan. 

Прплећни семестар 2016/2017. гпдине, Факултет науке и технплпгије, 
Департман системскпг инжеоерскпг прпјектпваоа, Јагами кампус: Independent 
Study for Exchange Student A 

Јесеои семестар 2016/2017. гпдине, Интернаципнални центар, Мита кампус, 
Универзитет Кеип: Foreign Relations in Japan; Japan’s Developmental Policy in East 
Asia. 

Јесеои семестар 2016/2017. гпдине, Факултет науке и технплпгије, Департман 
системскпг инжеоерскпг прпјектпваоа, Јагами кампус: Independent Study for 
Exchange Student B. 

2017.  Универзитет Кеип, Факултет науке и технплпгије, Департман системскпг 
инжеоерскпг прпјектпваоа,  Јагами кампус, дпктпранд. 

 Дпктпрске студије на Факултету науке и технплпгије Универзитета Кеип у Јапану 
уписује шкплске 2017/2018. гпдине. Кандидат тренутнп успешнп завршава 
прпграм дпктпрских студија (31. март 2020. гпдине) са прпсечнпм пценпм тпкпм 
студија 10+ (S). Пријављена теме дпктпрске дисертације: Soft Power Architecture: 
Mechanisms, Manifestations and Spatial Consequences of Exported Architecture 
Utilized for Ideological Reproduction ппд ментпрствпм прпф. др Дарка 
Радпвића.Предлпжена чланпви кпмисије за пдрану дисертације су тренутнп: 
прпф. др Хпрхе Алмазан (Jorge Almazán), прпф. др Акира Мита (Akira Mita) и 
прпф. др Јпкп Кавамура (Yoko Kawamura). Планиран датум пдбране дпктпрске 
дисертације и дпбијаое диплпме дпктпра инжеоерских наука пквирнп је 
заказан за септембар 2020. гпдине.  

3. РАДНА БИПГРАФИЈА   

 Учешће у настави 

Кандидат је ангажпван у настави на Архитектпнскпм факултету Универзитета у 
Бепграду кап сарадник-демпнстратпр на предметима из уже научне пбласти 
Архитектпнскп прпјектпваое и савремена архитектура, тпкпм шкплске 2011/2012 и 
2012/2013. гпдине (јесеои семестар) у студију прпф. др Драгане Васиљевић Тпмић.  

Ппсебнп тежишта у раду са студентима кандидат ппставља на интердисциплинаран 
приступ изучаваоу архитектуре и урбанизма, кап и кпришћеое индивидуализпваних 
метпдплпшких приступа прпјектпваоу и академскпм писаоу.  
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 Радне активнпсти ван факултета  

Од априла 2016. гпдине кандидат је ангажпван у настави на Факултету науке и 
технплпгије, Департман системскпг инжеоерскпг прпјектпваоа, Универзитета Кеип, 
Јапан кап сарадник у лабпратприји (студију) за архитектуру и урбанизам co+labo, 
рукпвпдилац прпф. др Даркп Радпвић, какп на Оснпвним, такп и на Мастер студијама. 
Радна задужеое укључују сарадоу са јапанским и интернаципналним студентима 
архитектуре (Оснпвне и Мастер студије), дискусије тпкпм прпцеса прпјектпваоа, 
даваое сугестија и кпментара на прпјекте и мастер тезе 

Од јула 2017. гпдине кандидат је заппслен (са ппла раднпг времена/part-time) кап 
инструктпр енглескпг језика, шкпла језика Language Communication School "Passion", 
Наканп, Тпкип.    

Тпкпм прплећнпг семестра 2018/2019. гпдине кандидат је ангажпван у настави на 
Факултету науке и технплпгије, Департман системскпг инжеоерскпг прпјектпваоа, 
Универзитета Кеип, Јапан кап асистент (Teaching Assistant) на мастер студијама за 
Студип „Б“, рукпвпдилац студија: прпф. др Тацуја Кишимптп (Tatsuya Kishimoto). Радна 
задужеое укључују сарадоу са јапанским студентима архитектуре, дискусије тпкпм 
прпцеса прпјектпваоа, даваое сугестија и кпментара на прпјекат    

Од јануара 2013. дп априла 2015. гпдине кандидат је заппслен у Амбасади Јапана у 
Републици Србији , Бепград, кап архитекта у зваоу асистент-кппрдинатпр изградое и 
пдржаваое ппседа Амбасаде Јапана у Србији. Радна задужеоа укључују прганизацију 
и ппсредпваое при састанцима, кап превпдилац, са кпмпанијама и градским властима, 
ппсете градилишту са диплпматама, впђеое базе ппдатака, сакупљаое и 
представљаое релевантних закпна и прпписа, впђеое преписке.  

4. НАУЧНП-ИСТРАЖИВАЧКИ И СТРУЧНП-УМЕТНИЧКИ РАД   

Кандидат Иван Филиппвић пбјавип је један рад у категприји М24: 

- Filipovid, I., Vasiljevid Tomid, D., “Soft Power Architecture: (Un)Intentional and 
Incidental in Culture Relations Policies”. Arhitektura i urbanizam, No. 49, 2019, 
pp.18-31 (M24) 

5 радпва у категприји М34: 

- Filipovid, I., “Extraterritoriality in Situ: Necessity for Re-Conceptualization of 
Embassy Building Processes in Serbia”; интернаципнална научна кпнференција и 
излпжба: On Architecture– Challenges in Architecture, Urban Design and Art; 
Аспцијација за развпј пдрживе урбане заједнице – STRAND, Бепград, 7-8. јун 
2019, 

- Miladinovid, A., Filipovid, I., “Shifting Perceptions of the Concept of Whiteness 
Among Japan’s Millennials: A Sociological Survey”; интернаципнални научни 
кпнгрес у прганизацији EASA (East Asian Sociological Association); кп-аутпр: 
Адријана Миладинпвић, Факултет за хуманистику, Департман за спциплпгију, 
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Кеип Универзитет, Јапан (Graduate School of Human Relations, Department of 
Sociology, Keio University, Japan), 8-9. март 2019, Тпкип, Јапан 

- Filipovid, I., “The Architecture of Post Diplomacy: Construction Process of the 
Japanese Embassy in Belgrade [Serbia]”; интернаципнална научна кпнференција и 
излпжба:  On Architecture: Facing the Future; Аспцијација за развпј пдрживе 
урбане заједнице – STRAND, Бепград, 7-9. децембар 2017. 

- Filipovid, I., “Examination of Architectural Strategies for Providing Safety in Smart 
Cities Place – Making Decisions for Protection of Embassy Buildings”; 
интернаципнална научна кпнференција и излпжба: On Architecture: Reworking 
the City – Through New Architecture; Аспцијација за развпј пдрживе урбане 
заједнице – STRAND, Бепград, 3-4. децембар 2015. 

- Filipovid, I., “Demolishing the Fortress: (Re)Interpretation of the Architectural 
Concept of Embassy Building Design”; интернаципнална научна кпнференција и 
излпжба: On Architecture; Аспцијација за развпј пдрживе урбане заједнице – 
STRAND, Бепград, 1-3. децембар 2014. 

У пквиру категприје 100 награда на кпнкурсу у Републици – М109: 

- Кпнкурс за архитектпнскп/скулптуралнп пбележје на гимназијскпм тргу у 
Панчеву, у тиму са Спфијпм Бурпвац и Александрпм Гинић; 2011. Прва награда; 

М104 – Награда на излпжби пд међунарпднпг значаја: 

- Специјалнп признаое („грампта“) Међунарпдне аспцијације уније архитеката 
на излпжби у Бишкеку, Киргистан, аутпрскпм тиму (Иван Филиппвић, впђа тима, 
Мајукп Микпгами, Акитака Сузики, Даисуке Кпбајаши, Такупми Самеђима, 
сарадници)  за идејни прпјекат амбасаде Србије у Канбери, Аустралија, 2019. 

М111 – Награда на наципналнпј излпжби: 

- Велика награда излпжбе „Архитектура у Србији“ кпју је дпделила Аспцијација 
српских архитеката, аутпрскпм тиму (Иван Филиппвић, впђа тима, Мајукп 
Микпгами, Акитака Сузики, Даисуке Кпбајаши, Такупми Самеђима, сарадници) 
за идејни прпјекат амбасаде Србије у Канбери, Аустралија, 2019.  

Кандидат је члан више наципналних и међунарпдних стручних прганизација, ппсебнп 
Аспцијације српских архитеката и Удружеоа ликпвних уметника примеоених 
уметнпсти и дизајнера Србије (УЛУПУДУС), прекп кпјих је пстварип права у зваоу 
сампсталнпг уметника – архитекте. Такпђе је члан Јапанскпг архитектпнскпг института 
(Architectural Institute of Japan). 

Иван Филиппвић се кпнтинуиранп бави и стручнп-уметничким радпм у пбласти 
архитектпнскпг и урбанистичкпг прпјектпваоа. Учесник је и мнпгпбрпјних стручних 
излпжби у земљи и инпстранству. 
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Ваоа Р. Спасенпвић, маст. инж. арх. 
| Бипграфија | 

 
адреса: Студентска 37б, Бепград 
телефпн: 063 7577 849 
e-mail: vanja.spasenovic@gmail.com 
датум рпђеоа: 01.11.1994.  
местп рпђеоа: Бепград   
држављанствп: српскп  

 
ПСНПВНИ ППДАЦИ 

Ваоа Р. Спасенпвић рпђена је 1994. гпдине у Бепграду, где је завршила Девету бепградску 
гимназију 2013. гпдине (прирпднп-математички смер) и диплпмирала на Архитектпнскпм 
факултету Универзитета у Бепграду 2018. гпдине – са прпсечнпм пценпм тпкпм пснпвних 
академских студија 8,58 и мастер академских студија 9,58, кап и са пценпм 10 на диплпмскпм 
испиту (ментпр: арх. Гпран Впјвпдић, в. прпф.). Свпју прпфесипналну каријеру Ваоа Спасенпвић 
заппчиое тпкпм студија крпз учешће у архитектпнскп-урбанистичким кпнкурсима, дпк 
паралелнп учествује и у раду у настави на Архитектпнскпм факултету у Бепграду кап студент 
сарадник.  

 
ППДАЦИ П ПБРАЗПВАОУ 

Пснпвне студије 

2013-2016 Диплпмира на Универзитету у Бепграду - Архитектпнски факултет са прпсечнпм 
пценпм тпкпм пснпвних академских студија 8,58 и тиме стиче зваое инжеоера 
архитектуре – Б.арх. 

 Прпсек пцена из уже научне пбласти: Архитектпнскп прпјектпваое на пснпвним 
академским студијама 9,17 

Мастер студије 
2016-2018 Диплпмира на Универзитету у Бепграду - Архитектпнски факултет са пценпм 10 

на диплпмскпм раду, ппд ментпрствпм арх. Гпрана Впјвпдића, в. прпф, и 
прпсечнпм пценпм у тпку студија 9,58 и тиме стиче зваое мастер инжеоера 
архитектуре - диплпмиранпг инжеоера архитектуре – М.арх. 

 Прпсек пцена из уже научне пбласти: Архитектпнскп прпјектпваое на мастер 
академским студијама 9,59   

Дпктпрске студије 
2018 –  Уписује дпктпрске академске студије на Универзитету у Бепграду - 

Архитектпнски факултет кап други кандидат на ранг листи 
 

Тренутнп друга гпдина дпктпрских академских студија са прпсечнпм пценпм 
накпн прве гпдине студија 9,87 
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ПРПФЕСИПНАЛНП РАДНП ИСКУСТВП 

 
2019 –  Рад у бирпу „Biro.VIA“ (прпјектант сарадник) 
 
2018 Стручна пракса у бирпу „Biro.VIA“ (у трајаоу пд четири недеље) 
 
2018 Стручна пракса у бирпу „VB design“ (у трајаоу пд четири недеље) 
 
2016 Стручна пракса у предузећу Енергппрпјект,  

сектпр Архитектура и урбанизам ад (у трајаоу пд три недеље) 

 

НАУЧНПИСТРАЖИВАЧКИ РАД 

2019 –  Стипендиста Министарства прпсвете, науке и технплпшкпг развпја у пквиру 
научнпистраживачкпг прпјекта ТР-36034: „Истраживаое и систематизација 
стамбене изградое у Србији у кпнтексту глпбализације и еврппских интеграција 
у циљу унапређеоа квалитета и стандарда станпваоа“, рукпвпдилац прпјекта 
др Владимир Макп, ред. прпф. (април 2019 – ) 

 

УЧЕШЋЕ И РАД У НАСТАВИ 

Ваоа Спасенпвић ппседује искуствп сарадника у настави на Универзитету у Бепграду - 
Архитектнпски факултет на Департману за архитектуру, у свпјству студента сарадника 
(демпнстратпра), на пснпвним и мастер академским студијама. 
 
Пснпвне академске студије: 
прплећни семестар 

2018/2019 ОАСА-36060 Студијска целина: Студип 04 – Синтеза, тема: Урбана страна, 
рукпвпдилац предмета: арх. Гпран Впјвпдић, в. прпф., кппрдинатпр студијске 
целине: мр Милан Вујпвић, ред. прпф. 

прплећни семестар 

2017/2018 ОАСА-36060 Студијска целина: Студип 04 – Синтеза, тема: Урбана синтеза, 
рукпвпдилац предмета: арх. Гпран Впјвпдић, в. прпф., кппрдинатпр студијске 
целине: мр Милан Вујпвић, ред. прпф.  

прплећни семестар 

2016/2017 ОАСА-36060 Студијска целина: Студип 04 – Синтеза, тема: Тра-г:рада, 
рукпвпдилац предмета: арх. Гпран Впјвпдић, в. прпф., кппрдинатпр студијске 
целине: мр Милан Вујпвић, ред. прпф. 

 
Мастер академске студије – Архитектура и Интегрисане пснпвне и мастер академске студије 
архитектуре: 
јесеои семестар 

2019/2020 МАСА – А11011/ИАСА – 47061 Студијска целина: Студип М01 А/С05 А –  Прпјекат, 
тема: Центар за прпмпцију архитектуре, рукпвпдилац предмета: арх. Гпран 
Впјвпдић, ред. прпф., кппрдинатпр студијске целине: арх. Дејан Милетић, в. 
прпф. 

јесеои семестар 

2019/2020 МАСА – А11012/ИАСА – 47062 Студијска целина: Студип М01 А/С05 А –  Семинар, 
тема: Прпјектни задатак, рукпвпдилац предмета: арх. Гпран Впјвпдић, ред. 
прпф., кппрдинатпр студијске целине: арх. Дејан Милетић, в. прпф. 
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јесеои семестар 

2019/2020 МАСА – А11013/ИАСА – 47063 Студијска целина: Студип М01 А/С05 А – 
Радипница, тема: Култура графичкпг изражаваоа – кпмуникација прпјектпм, 
рукпвпдилац предмета: арх. Гпран Впјвпдић, ред. прпф., кппрдинатпр студијске 
целине: арх. Дејан Милетић, в. прпф. 

јесеои семестар 

2018/2019 МАСА – А23011/ИАСА – 59061 Студијска целина: Студип М03 А/С07 А –  Прпјекат, 
тема: Кпсанчићев венац – Центар културе, рукпвпдилац предмета: арх. Гпран 
Впјвпдић, в. прпф., кппрдинатпр ц студијске целине: др Александар Виденпвић, 
в. прпф. 

јесеои семестар 
2018/2019 МАСА – А23012/ИАСА – 59062 Студијска целина: Студип М03 А/С07 А –  Семинар, 

тема: Центар културе: прпјектни задатак, рукпвпдилац предмета: арх. Гпран 
Впјвпдић, в. прпф., кппрдинатпр студијске целине: др Александар Виденпвић, в. 
прпф. 

јесеои семестар 

2018/2019 МАСА – А23013/ИАСА – 59063 Студијска целина: Студип М03 А/С07 А – 
Радипница, тема: Центар културе: кпмуникација прпјектпм, рукпвпдилац 
предмета: арх. Гпран Впјвпдић, в. прпф., кппрдинатпр студијске целине: др 
Александар Виденпвић, в. прпф. 

јесеои семестар 

2018/2019 МАСА – А11011/ИАСА – 47061 Студијска целина: Студип М01 А/С05 А –  Прпјекат, 
тема: Ада Циганлија – Оаза едукације, рукпвпдилац предмета: арх. Гпран 
Впјвпдић, в. прпф., кппрдинатпр студијске целине: арх. Дејан Милетић, в. прпф. 

јесеои семестар 

2018/2019 МАСА – А11012/ИАСА – 47062 Студијска целина: Студип М01 А/С05 А –  Семинар, 
тема: Прпјектни задатак, рукпвпдилац предмета: арх. Гпран Впјвпдић, в. прпф., 
кппрдинатпр студијске целине: арх. Дејан Милетић, в. прпф. 

јесеои семестар 

2018/2019 МАСА – А11013/ИАСА – 47063 Студијска целина: Студип М01 А/С05 А – 
Радипница, тема: Култура графичкпг изражаваоа – кпмуникација прпјектпм, 
рукпвпдилац предмета: арх. Гпран Впјвпдић, в. прпф., кппрдинатпр студијске 
целине: арх. Дејан Милетић, в. прпф. 

јесеои семестар 

2017/2018 МАСА – А11011/ИАСА – 47061 Студијска целина: Студип М01 А/С05 А –  Прпјекат, 
тема: Ада Циганлија – Оаза едукације, рукпвпдилац предмета: арх. Гпран 
Впјвпдић, в. прпф., рукпвпдилац студијске целине: арх. Дејан Милетић, в. прпф. 

јесеои семестар 

2017/2018 МАСА – А11012/ИАСА – 47062 Студијска целина: Студип М01 А/С05 А –  Семинар, 
тема: Прпјектни задатак, рукпвпдилац предмета: арх. Гпран Впјвпдић, в. прпф., 
рукпвпдилац студијске целине: арх. Дејан Милетић, в. прпф. 

 
јесеои семестар 

2017/2018 МАСА – А11013/ИАСА – 47063 Студијска целина: Студип М01 А/С05 А – 
Радипница, тема: Култура графичкпг изражаваоа – кпмуникација прпјектпм, 
рукпвпдилац предмета: арх. Гпран Впјвпдић, в. прпф., рукпвпдилац студијске 
целине: арх. Дејан Милетић, в. прпф. 

Ваннаставне активнпсти 
јесеои семестар 

2015/2016 ОАСА-35090-09: Избпрни предмет 1: Отвпрени градски прпстпри, учешће у 
прганизацији излпжбе „Techné“, завршне гпдишое излпжбе мпдула ПУЛС у 
пквиру Градске гериле, 5. децембар, Магацин у Краљевића Марка 4, Бепград, 
рукпвпдилац предмета: др Зпран Ђуканпвић, в.прпф. 
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УЧЕШЋЕ НА АРХИТЕКТПНСКП-УРБАНИСТИЧКИМ КПНКУРСИМА 
 
2019 Учешће на јавнпм међунарпднпм архитектпнскпм кпнкурсу за израду ппслпвнп-

рекреативнп-туристичке зпне Зеница југ „Riječni kvart – River block and walk 
Zenica“ (Аутпрски тим: Дарија Рашета, Ваоа Спасенпвић) – трећа награда 

2019 Учешће на јавнпм ппзиву за избпр прпјеката прпмпције и пппуларизације науке 
и технике - категприја 3: Идејна решеоа за интерактивне експпнате у паркпвима 
науке – четвртп местп  

2019 Учешће на јавнпм међунарпднпм архитектпнскпм кпнкурсу „Africa School 
Project“ (Аутпрски тим: Огоен Грапвац, Дарија Рашета, Ваоа Спасенпвић, 
Михаилп Симић)  

2019 Учешће на јавнпм међунарпднпм архитектпнскпм кпнкурсу „Viewpoint of the 
Fjords“ (Аутпрски тим: Ваоа Спасенпвић, Дарија Рашета) – финалисти 

2018 Учешће на ппзивнпм урбанистичкп-архитектпнскпм кпнкурсу за деп блпка 12 на 
Нпвпм Бепграду (сарадник у бирпу „Biro.VIA“, аутпр: Гпран Впјвпдић)  

2018 Учешће на јавнпм ппзиву за избпр прпјеката прпмпције и пппуларизације науке 
и технике - категприја 3: Идејна решеоа за интерактивне експпнате у паркпвима 
науке 

2017 Учешће на јавнпм анкетнпм кпнкурсу за израду урбанистичкп-архитектпнскпг 
идејнпг решеоа балканскпг екп-центра на Зеленпм венцу у Бепграду (Аутпрски 
тим: Грапвац Огоен, Дарија Рашета, Ваоа Спасенпвић, Михаилп Симић, Јелена 
Милпшевић) – друга награда 

 

АРХИТЕКТПНСКП-УРБАНИСТИЧКИ ПРПЈЕКТИ И ТЕМАТСКИ ДИЗАЈН 

 
2019 Експпнат „Планетаријум“ у пквиру јавнпг ппзива за избпр прпјеката прпмпције и 

пппуларизације науке и технике – категприја 4: Финансираое израде 
интерактивних експпната пдабран за реализацију у паркпвима науке у 
Коажевцу и Гпроем Миланпвцу – у реализацији 

2019 Прпјекат рекпнструкције, дпградое и ентеријера виле, Херцег Нпви, Црна Гпра 
(прпјектант сарадник у бирпу „Biro.VIA“, аутпрски тим: Гпран Впјвпдић, Јелена 
Иванпвић Впјвпдић, Ваоа Спасенпвић) – идејни прпјекат 

 

УЧЕШЋЕ НА ИЗЛПЖБАМА ИЗ ПБЛАСТИ АРХИТЕКТУРЕ, УРБАНИЗМА И ДИЗАЈНА И 
ПУБЛИКПВАНИ РАДПВИ 
 
2019 Balkan Architectural Biennale 2019 – DECODING BALKAN THROUGH 

LOVE::INTERNATIONAL EXHIBITION 2019, Designer Exhibition, 14. - 21.11.2019. 
Bioskop Balkan, Brade Jugovida 16, Beograd. / Еxhibition catalogue in press / 
Излпжени прпјекат: кпнкурсни рад „River walk and block Zenica“, Аутпрски тим: 
Дарија Рашета, Ваоа Спасенпвић  

2019 Истакнут рад „Планетаријум“ у каталпгу кпнкурсних решеоа: „Паркпви науке 
2019.“, Центар за прпмпцију науке, Бепград, стр. 20-26 
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2019 Излпжба радпва у пквиру уметничкпг фестивала „Дев9т“, учешће са награђеним 
кпнкурсним радпвима „Skywalk“ и „Infinity Nature“, 14–22. јун, Стара Циглана, 
Бепград 

2019 Излпжба диплпмских радпва студената Универзитета у Бепграду Архитектпнскпг 
факултета, учешће са радпм на тему „Aтмпсферске целине града“, ментпр арх. 
Гпран Впјвпдић, в. прпф., 04. март – 04. април, Архитектпнски факултет, Бепград 

2018 Међунарпдна излпжба „Designing Complexity“, Универзитет у Нпвпм Саду, 
Факултет технплпшких наука – департман за архитектуру, излпженп награђенп 
кпнкурскп решеое, 08-15. јун, Факултет технплпшких наука, Нпви Сад 

Miloševid, J.; Graovac, O.; Simid, M.; Spasenovid, V.; Rašeta, D. (2018), „Grid 
Adaptable Parametrically (GAP) Facade Design“, каталпг међунарпдне излпжбе 
„Designing Complexity“, Универзитет у Нпвпм Саду и Српскп удружеое за 
гепметрију и графику, јун 2018, Нпви Сад, стр. 29, (ISBN 978-86-6022-056-3) 
(COBISS.SR-ID 323607303) 

2018 Учешће на 40. Салпну архитектуре „Ппља будућнпсти“, категприја кпнкурса, 29. 
март - 05. мај, Музеј примеоених уметнпсти, Бепград 

 Каталпг: 40. Салпн архитектуре „Ппља будућнпсти“, Музеј примеоених 
уметнпсти, Бепград, стр. 80, (ISBN 978-86-7415-206-5)(COBISS.SR-ID 261971724) 
Излпжени прпјекат: кпнкурсни рад „Infinity Nature“ (Аутпрски тим: Грапвац 
Огоен, Дарија Рашета, Ваоа Спасенпвић, Михаилп Симић, Јелена Милпшевић) 

2018 Излпжба награђених радпва на међунарпднпм кпнкурсу за израду 
урбанистичкп-архитектпнскпг идејнпг решеоа рекпнструкције дела градскпг 
блпка на Зеленпм венцу, 15-22. март, Архитектпнски факултет, Бепград 
(Аутпрски тим: Грапвац Огоен, Дарија Рашета, Ваоа Спасенпвић, Михаилп 
Симић, Јелена Милпшевић) 

2017 Излпжба награђених радпва на међунарпднпм кпнкурсу за израду 
урбанистичкп-архитектпнскпг идејнпг решеоа рекпнструкције дела градскпг 
блпка на Зеленпм венцу, 14-21. децембар, Зелени венац 18, Бепград (Аутпрски 
тим: Грапвац Огоен, Дарија Рашета, Ваоа Спасенпвић, Михаилп Симић, Јелена 
Милпшевић) 

2016 Излпжба пдабраних мастер радпва студената Универзитета у Архитектпнскпг 
факултета, Студип М01 – Архитектура, тема: Центар за прпмпцију архитектуре, 
рукпвпдилац предмета: арх. Гпран Впјвпдић, в. прпф., рукпвпдилац студијске 
целине: арх. Дејан Милетић, в. прпф., Архитектпнски факултет, Бепград  

2016 „Недеља зелене градое“ Green Council Serbia, галерија „Атријум“, Бепград 
(излпжба студентских радпва „Студип прпјекат 04“, рукпвпдилац предмета: арх. 
Иван Рашкпвић, ред. прпф.) 
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УЧЕШЋЕ НА КПНФЕРЕНЦИЈАМА, РАДИПНИЦАМА И СЕМИНАРИМА 

2019 Спасенпвић В., Ракпоац И. (2019), „Мапираое културнп-истпријских 
амбијенталних целина Бепграда: применљивпст психпгепграфских метпда“ у 
Рпђеое у музици & New Born Art, уредници Биљана Мандић, Јелена 
Атанасијевић (Крагујевац: Family Press, 2019), 391-399. (ISBN 978-86-80796-43-7) 
(COBISS.SR-ID 280448524) 

Учешће на XIII међунарпднпм научнпм скупу „Српски језик, коижевнпст, уметнпст“, 26-27. 
пктпбар, Филплпшкп-уметнички факултет Универзитета у Крагујевцу, Крагујевац 

2019 Спасенпвић В., Ракпоац И. (2019), „Атмпсферска целина Скадарске улице у 
Бепграду“ у Такп мале ствари: интимнп у унметрнпсти и култури, коига 
резимеа са XIV  скупа „Српски језик, коижевнпст, уметнпст“, Филплпшкп-
уметнички факултет Универзитета у Крагујевцу, пктпбар 2019, Крагујевац, стр. 
196. (ISBN 978-86-80796-44-4) (COBISS.SR-ID 280427020) 

Учешће на XIV међунарпднпм научнпм скупу „Српски језик, коижевнпст, уметнпст“, 25-27. 
пктпбар, Филплпшкп-уметнички факултет Универзитета у Крагујевцу, Крагујевац 

2019 Учешће на едукативнпм семинару „Електрпнски извпри инфпрмација у науци – 
значај, врсте, дпступнпст, прпцена вреднпсти“, 2. пктпбар, Нарпдна библиптека 
Србије, Бепград 

2016 Међунарпдна студентска научна кпнференција „FISEC 16“, учешће на радипници 
„Урбана пбнпва и ревитализација напуштених индустријских пбјеката на 
ппдручју Бепграда“, 18-22. мај, Студентски културни центар, Бепград 

 

ВЕШТИНЕ 

Ппзнаваое страних језика:  

 Енглески језик (напредни нивп) 
 Немачки језик (CEF нивп А2.2) 
 Италијански језик (ппчетни нивп – курс у пквиру прпјекта „Језичка писменпст 

младих“,AIESEC, Бепград) 
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Ваоа Р. Спасенпвић, маст. инж. арх. 
| Библипграфија | 

 

ПСНПВНИ ППДАЦИ   
 

Ваоа Р. Спасенпвић рпђена је 1994. гпдине у Бепграду, где је завршила прирпднп-математички 
смер у Деветпј бепградскпј гимназији 2013. гпдине. На Архитектпнскпм факултету Универзитета 
у Бепграду диплпмира 2016. гпдине – са прпсечнпм пценпм тпкпм пснпвних академских 
студија 8,58. Мастер академске студије на усмереоу Архитектура на Архитектпнскпм факултету 
Универзитета у Бепграду завршава 2018. гпдине са прпсечнпм пценпм 9,58, кап и са пценпм  10 
на диплпмскпм испиту ппд ментпрствпм арх. Гпрана Впјвпдића, в. прпф. Свпју прпфесипналну 
каријеру Ваоа Спасенпвић заппчиое тпкпм студија крпз учешће у архитектпнскп-
урбанистичким кпнкурсима, дпк паралелнп учествује и у раду у настави на Архитектпнскпм 
факултету у Бепграду кап студент сарадник на предметима пснпвних и мастер академских 
студија. Кап аутпр излаже радпве на наципналним и међунарпдним излпжбама у пбласти 
уметнпсти, архитектуре и урбанизма. Уписује дпктпрске академске студије на Архитектпнскпм 
факултету Универзитета у Бепграду 2018. гпдине кап други кандидат на ранг листи. У пквиру XIX 
Јавнпг ппзива за стипендираое студената дпктпрских академских студија и укључиваое у 
научнпистраживачке прпјекте Министарства прпсвете, науке и технплпшкпг развпја стиче 
статус стипендисте на прпјекту ТР 36064: „Истраживаое и систематизација стамбене изградое 
у Србији у кпнтексту глпбализације и еврппских интеграција у циљу унапређеоа квалитета и 
стандарда станпваоа“ у априлу 2019 гпдине.  

  



страна 2 I 4 

РЕЗУЛТАТИ НАУЧНП-ИСТРАЖИВАЧКПГ РАДА  
у складу са критеријумима Министраства прпсвете, науке и технплпшкпг развпја за 
вреднпваое научнп-истраживачкпг рада: 

(M33) Саппштеое са међунарпднпг скупа штампанп у целини 
 
2019 Спасенпвић В., Ракпоац И. (2019), „Мапираое културнп-истпријских 

амбијенталних целина Бепграда: применљивпст психпгепграфских метпда“ у 
Рпђеое у музици & New Born Art, уредници Биљана Мандић, Јелена 
Атанасијевић (Крагујевац: Family Press, 2019), 391-399. (ISBN 978-86-80796-43-7) 
(COBISS.SR-ID 280448524) 

 
 (M34) Саппштеое са међунарпднпг скупа штампанп у извпду 

2019 Спасенпвић В., Ракпоац И. (2019), „Атмпсферска целина Скадарске улице у 
Бепграду“ у Такп мале ствари: интимнп у унметрнпсти и култури, коига 
резимеа са XIV  скупа „Српски језик, коижевнпст, уметнпст“, Филплпшкп-
уметнички факултет Универзитета у Крагујевцу, пктпбар 2019, Крагујевац, стр. 
196 (ISBN 978-86-80796-44-4) (COBISS.SR-ID 280427020) 

 
(M102) Награда на кпнкурсу пд међунарпднпг значаја 
 
2019 Учешће на јавнпм међунарпднпм архитектпнскпм кпнкурсу за израду ппслпвнп-

рекреативнп-туристичке зпне Зеница југ „Riječni kvart – River block and walk 
Zenica“ (Аутпрски тим: Дарија Рашета, Ваоа Спасенпвић) – трећа награда 

2017 Учешће на јавнпм анкетнпм кпнкурсу за израду урбанистичкп-архитектпнскпг 
идејнпг решеоа балканскпг екп-центра на Зеленпм венцу у Бепграду (Аутпрски 
тим: Грапвац Огоен, Дарија Рашета, Ваоа Спасенпвић, Михаилп Симић, Јелена 
Милпшевић) – друга награда 

 
(M105) Учешће на излпжби пд међунарпднпг значајa 
 
2019 Balkan Architectural Biennale 2019 – DECODING BALKAN THROUGH 

LOVE::INTERNATIONAL EXHIBITION 2019, Designer Exhibition, 14. - 21.11.2019. 
Bioksop Balkan, Brade Jugovida 16, Beograd. / Еxhibition catalogue in press / 

 
Излпжени прпјекат: награђени кпнкурсни рад „River walk and block Zenica“, 
Аутпрски тим Дарија Рашета, Ваоа Спасенпвић  

2018 Међунарпдна излпжба „Designing Complexity“, Универзитет у Нпвпм Саду, 
Факултет технплпшких наука – департман за архитектуру, 08-15. јун, Факултет 
технплпшких наука, Нпви Сад 

Излпжени прпјекат: награђени кпнкурсни рад „Infinity Nature“, Аутпрски тим: 
Грапвац Огоен, Дарија Рашета, Ваоа Спасенпвић, Михаилп Симић, Јелена 
Милпшевић  

Miloševid, J.; Graovac, O.; Simid, M.; Spasenovid, V.; Rašeta, D. (2018), „Grid 
Adaptable Parametrically (GAP) Facade Design“, каталпг међунарпдне излпжбе 
„Designing Complexity“, Универзитет у Нпвпм Саду и Српскп удружеое за 
гепметрију и графику, јун 2018, Нпви Сад, стр. 29, (ISBN 978-86-6022-056-3) 
(COBISS.SR-ID 323607303) 
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2018 Учешће на 40. Салпну архитектуре „Ппља будућнпсти“, категприја кпнкурса, 29. 
март - 05. мај, Музеј примеоених уметнпсти, Бепград 

 Каталпг: 40. Салпн архитектуре „Ппља будућнпсти“, Музеј примеоених 
уметнпсти, Бепград, стр. 80, (ISBN 978-86-7415-206-5)(COBISS.SR-ID 261971724) 
Излпжени прпјекат: кпнкурсни рад „Infinity Nature“ (Аутпрски тим: Грапвац 
Огоен, Дарија Рашета, Ваоа Спасенпвић, Михаилп Симић, Јелена Милпшевић) 

 
 
(M112) Учешће на излпжби пд наципналнпг значаја 
 
2017 Излпжба награђених радпва на међунарпднпм кпнкурсу за израду 

урбанистичкп-архитектпнскпг идејнпг решеоа рекпнструкције дела градскпг 
блпка на Зеленпм венцу, 14-21. децембар, Зелени венац 18, Бепград 

Излпжени прпјекат: награђени кпнкурсни рад „Infinity Nature“, Аутпрски тим: 
Грапвац Огоен, Дарија Рашета, Ваоа Спасенпвић, Михаилп Симић, Јелена 
Милпшевић  

 
Учешће на научним прпјектима 
 
пд 2019.  Наципнални прпјекат, Министарствп прпсвете, науке и технплпшкпг развпја, 

сектпр за развпј и виспкп пбразпваое, ТР 36064: „Истраживаое и 
систематизација стамбене изградое у Србији у кпнтексту глпбализације и 
еврппских интеграција у циљу унапређеоа квалитета и стандарда станпваоа“, 
рукпвпдилац ред. прпф. др Владимир Макп, Универзитет у Бепграду, 
Архитектпнски факултет /истраживач дпктпранд – стипендиста 
Министарства/ 

 

СТРУЧНП-УМЕТНИЧКА ПСТВАРЕОА 

Архитектпнскп-урбанистички прпјекти и тематски дизајн 

2019 Експпнат „Планетаријум“ у пквиру јавнпг ппзива за избпр прпјеката прпмпције и 
пппуларизације науке и технике – категприја 4: Финансираое израде 
интерактивних експпната пдабран за реализацију у паркпвима науке у 
Коажевцу и Гпроем Миланпвцу – у реализацији 

2019 Прпјекат рекпнструкције, дпградое и ентеријера виле, Херцег Нпви, Црна Гпра 
(прпјектант сарадник у бирпу „Biro.VIA“, аутпрски тим: Гпран Впјвпдић, Јелена 
Иванпвић Впјвпдић, Ваоа Спасенпвић) – идејни прпјекат 

 
Пстале излпжбе из пбласти архитектуре, урбанизма и дизајна и публикпвани радпви 

2019 Истакнут рад „Планетаријум“ у каталпгу кпнкурсних решеоа: „Паркпви науке 
2019.“, Центар за прпмпцију науке, Бепград, стр. 20-26 

2019 Излпжба радпва у пквиру уметничкпг фестивала „Дев9т“, учешће са награђеним 
кпнкурсним радпвима „Skywalk“ и „Infinity Nature“, 14–22. јун, Стара Циглана, 
Бепград 
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2019 Излпжба диплпмских радпва студената Универзитета у Бепграду Архитектпнскпг 
факултета, учешће са радпм на тему „Aтмпсферске целине града“, ментпр арх. 
Гпран Впјвпдић, в. прпф., 04. март – 04. април, Архитектпнски факултет, Бепград 

2018 Излпжба награђених радпва на међунарпднпм кпнкурсу за израду 
урбанистичкп-архитектпнскпг идејнпг решеоа рекпнструкције дела градскпг 
блпка на Зеленпм венцу, 15-22. март, Архитектпнски факултет, Бепград 
(Аутпрски тим: Грапвац Огоен, Дарија Рашета, Ваоа Спасенпвић, Михаилп 
Симић, Јелена Милпшевић) 

2016 Излпжба пдабраних мастер радпва студената Универзитета у Архитектпнскпг 
факултета, Студип М01 – Архитектура, тема: Центар за прпмпцију архитектуре, 
рукпвпдилац предмета: арх. Гпран Впјвпдић, в. прпф., рукпвпдилац студијске 
целине: арх. Дејан Милетић, в. прпф., Архитектпнски факултет, Бепград  

2016 „Недеља зелене градое“ Green Council Serbia, галерија „Атријум“, Бепград 
(излпжба студентских радпва „Студип прпјекат 04“, рукпвпдилац предмета: арх. 
Иван Рашкпвић, ред. прпф.) 



Биографија 

 
Ана (Драги) Станојевић рођена je 31.10.1991. године у Нишу. Основну школу „Душан Радовић“ 

завршила је као добитник дипломе „Вук Караџић“, након чега је 2006. године уписала природно-

математички смер Гимназије „Светозар Марковић“ у Нишу. Гимназију је завршила 2010. године и за 

постигнут успех током школовања награђена је дипломом „Вук Караџић“.  

Високо образовање  

Школске 2010/2011. године, уписала је основне академске студије на Грађевинско-архитектонском 

факултету у Нишу, на студијском програму Архитектура. Основне студије завршила је октобра 2014. 

године са просечном оценом 9,77. Одбраном завршног-дипломског рада на тему „Унутрашње 

уређење угоститељског објекта“ оценом 10, стекла је звање дипломираног инжењера архитектуре. 

Школске 2014/2015. године уписала је мастер академске студије на истом факултету, на студијском 

програму Архитектонско-Пројектантском, и њих завршила октобра 2015. године са просечном 

оценом 10,00. Oдбранила је завршни-мастер рад под називом „Идејно урбанистичко и 

архитектонско решење стамбеног комплекса у Нишу“ оценом 10 и стекла звање мастер инжењера 

архитектуре.  

Након дипломирања са жељом за научним истраживањем, 2015/2016. године, уписује докторске 

академске студије на Грађевинско-архитектонском факултету у Нишу, на одсеку Архитектура, као 

студент чије се образовање финансира из буџета. Студент је продужене треће године докторских 

студија и положила је све испите предвиђене планом и програмом за докторске академске студије 

остваривши просечну оцену 10,00. У току је рад на дефинисању теме докторске дисертације.  

Рад на научним пројектима  

Од априла 2016. године је стипендиста докторанд Министарства просвете, науке и технолошког 

развоја Републике Србије и у том својству укључена је на научни пројекат „Ревитализација 

предшколских објеката у Србији: програм и методе унапређења амбијенталних, функционалних и 

енергетских квалитета“ (руководилац проф. др Даница Станковић, евиденциони број пројекта ТР 

36045). У оквиру пројекта ради на теренским истраживањима и прикупљању података о објектима 

предшколских установа на територији града Ниша, систематизацији и евалуацији прикупљених 

података и припреми добијених резултата за публиковање.  

Ангажовање у настави 

Од новембра 2015. године ангажована је на департману Архитектуре, на Катедри за јавне зграде, на 

реализацији вежби у оквиру следећих предмета:  

- Пројектовање привредних зграда 1 (процес пројектовања пољопривредних зграда и комплекса, 

обавезан предмет III године, зимски семестар школске 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 

и 2019/2020 са фондом часова до 9 по семестру); 

- Пројектовање привредних зграда 2 (процес пројектовања индустријских зграда и комплекса, 

обавезан предмет III године, летњи семестар школске 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 и 2018/2019 

са фондом часова 9 по семестру); 

- Студио привредне зграде (принципи пројектовања већих индустријских комплекса са освртом на 

пројектовање савремених винарија, обавезан предмет IV године, зимски семестар школске 

2017/2018 и 2018/2019, са фондом часова 4 по семестру); 

- Ревитализација и конверзија у архитектури (принципи ревитализације и функционалне 

трансформације напуштених индустријских зграда и комплекса, обавезан предмет V године, 

зимски семестар школске 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 и 2019/2020 са фондом часова 6 по 

семестру); 

- Синтезни привредне зграде (изборни предмет V године, зимски семестар школске 2019/2020 са 

фондом часова 6); 



Од априла 2016. године ангажовање у настави врши се у својству стипендисте Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.  

Стручно усавршавање и волонтирање 

Као студент, у оквиру програма „У-НИ пракса“ 2015. године била је на стручној пракси у Управи за 

планирање и изградњу Града Ниша, у Одсеку за урбанистичко планирање. Учествовала је на 

стручним праксама организованим у оквиру манифестације „Дани архитектуре Београда“ као и на 

платформи „Berlin.SCAPES:LAB Discursive Turns“ 2015. године у Берлину.  

Од 2017. године учествовала је као сарадник у изради више архитектонских и урбанистичких 

пројеката. Члан је Друштва архитекта Ниша, у оквиру ког од 2017. године волонтира и ради на 

уређењу сајта, писању чланака и организацији изложби и других манифестација.  

Стипендије и награде, учешће на изложбама и радионицама 

У нижим годинама студирања била је добитник студентске стипендије Републике Србије за школску 

2011/2012. и 2012/2013. годину. Као један од најбољих студената у својој генерацији, била је 

добитник стипендије Фонда за младе таленте Републике Србије, која се додељује најбољим 

студентима завршних година, за школску 2013/2014. и 2014/2015. годину.  

Током и након завршених основних и мастер студија излагала је, самостално или као део тима, идејна 

решења на националним и међународним изложбама из области урбанизма и архитектуре:  

- 22. Међународни салон урбанизма (Ниш, 2013. године);  

- 23. Међународни салон урбанизма (Београд, 2014. године, освојена III награда у категорији 

студентских радова); 

- 16. Тријенале архитектуре (Ниш, 2015. године, изложена три студентска рада); 

- Студентска изложба у оквиру конференције „Зелена градња“ на тему „Монтажна кућа 

будућности“ (Ниш, 2015. године); 

- 20. Салон архитектуре  (Нови Сад, 2016. године, изложен мастер рад); 

- 2. Међународна изложба Савремено становање - Housing (Ниш, 2017. године); 

- 17. Тријенале архитектуре (Ниш, 2018. године, освојено Признање за конверзију, адаптацију 

и доградњу у категорији Архитектонски пројекти).  

Учествовала је на неколико националних и међународних архитектонских конкурса и радионица. 

Посебно се издваја учешће на међународном конкурсу „Berlin Architecture Museum Competition“ у 

2019. години, као и учешће на радионици „Како да будете занимљиви едукатори“ подржаној од 

стране Министарства омладине и спорта у 2015. години.  

У својству једног од аутора најбољих мастер радова за школску 2015/2016. годину, одабраног од 

стране факултета учествовала је на међународном конкурсу „European Architectural Medals - Best 

Diploma Project 2016“.     

Знање језика и рад на рачунару 

Течно говори енглески језик (Ц1 ниво) и служи се добро немачким и шпанским језиком. Добро 

познаје рад на рачунару (MC Office paket, Auto CAD, Archi CAD, Sketch up, Photoshop, 3ds Max, рад у 

програмима за биоклиматско и соларно моделовање).  

 

Библиографија научно-истраживачких радова 
 
Аутор је или коаутор већег броја научних радова објављених у националним и међународним 

часописима и излаганим на националним и међународним конференцијама:  

 

Рад у међународном часопису М20 



Рад у истакнутом међународном часопису (М22) 

 Милошевић Мимица, Милошевић Душан, Стевић Драган, Станојевић Ана, Smart City: 

Modeling Key Indicators in Serbia Using IT2FS, Sustainability, вол. 11 (13), 2019., пп. 3536 (М22); 

Рад у међународном часопису (М23) 

 Турншек АЈ Бранко, Станојевић Ана, Аpartment in blockhous bunker, 2nd International 

Exhibition of Contemporary Housing HOUSING 17, Ниш, новембар 2017. године, каталог-

пројекти, ISBN 978-86-88601-31-3, пп. 99-100 (М23); 

 Турншек АЈ Бранко, Станојевић Ана, Јевремовић Љиљана, Developing a Model for Sustainable 

Conversion of Blockhouse Bunkers in Serbia, Tehnički vjesnik, (рад је прихваћен за објаву) (M23); 

Рад у националном часопису међународног значаја (М24) 

 Станојевић Ана, Кековић Александар, Functional and aesthetic transformation of industrial into 

housing spaces, FACTA UNIVERSITATIS Series: Architecture and Civil Engineering, вол. 17, бр. 4, 

2019., пп. 401-416 (M24);  

 

Рад у домаћем часопису М50 

Рад у врхунском часопису националног значаја (М51) 

 Станојевић Ана, Спровођење инсталација у монтажним објектима, Техника, Савез 

инжењера и техничара Србије, Београд, 2014. године, вол. 68, бр. 4, ISSN 0040-2176, пп. 579-

587 (М51); 

 Станојевић Ана, Турншек Бранко, Станковић Даница, Terrain as an influential factor in 

designing of contemporary wineries, Architecture. Building. Education., Magnitogorsk, Russia, 

Magnitogorsk State Technical University Named After G.I.Nosov, 2018. године, но. 1 (11), ISSN 

2309-7434, пп. 18-27 (М51); 

 Милошевић Мимица, Милошевић Душан, Станојевић Ана, Контрола урбанистичких 

параметара комплекса „Белвил“ применом аерофотограметрије, Ecologica, Научно-стручно 

друштво за заштиту животне средине Србије, 2018. године, вол. 25, но. 91, пп. 566-573 (М51);  

 Милошевић Мимица, Милошевић Душан, Станојевић Ана, Стевић Драган, ТОПСИС 

оптимизација за избор извођача ремедијације земљишта у Србији, Техника, Савез инжењера и 

техничара Србије, Београд, 2018. године, вол. 73, но. 5, ISSN 0040-2176, пп. 730-736 (М51); 

 

Зборници међународних научних скупова М30  

Саопштење са међународног скупа штампано у целини (М33) 

 Станојевић Ана, Имплементација интерактивних фасадних омотача у циљу унапређења 

енергетских перформанси савремених архитектонских објеката, Зборник радова IV 

Међународне конференције о обновљивим изворима електричне енергије, Београд, Србија, 17-

18. октобар 2016. године, ISBN 978-86-81505-80-9, пп. 129-137 (М33); 

 Милошевић Мимица, Милошевић Александра, Милошевић Душан, Станојевић Ана, Димић 

Виолета, Multicriteria analysis of contemporary materials for energy-efficient buildings, Зборник 

радова 2. Међународне научно-стручне конференције „Сфера 2016“: Обликовање и топлинска 

изолација фасадних зидова - традиционални и савремени приступ, Мостар, БиХ, 3- 4. новембар 

2016. године, пп. 46-51 (М33); 

 Милошевић Мимица, Станојевић Ана, Милошевић Александра, Милошевић Душан, 

Вишекритеријумска анализа енергетске ефикасности АХП методом у планирању и 

архитектонском пројектовању, Зборник радова XII Међународне научно-стручне 



конференције „СТЕП-ГРАД 2016“: Савремена теорија и пракса у градитељству, Бања Лука, 

БиХ, 7-8. децембар 2016. године, ISBN 978-99976-663-3-8, пп. 295-302 (М33); 

 Станојевић Ана, Турншек Бранко, Revitalisation and conversion as tools of successful 

regeneration and protection of bunkers in urban context, Зборник радова XII Међународне научно-

стручне конференције „СТЕП-ГРАД 2016“: Савремена теорија и пракса у градитељству, Бања 

Лука, БиХ, 7-8. децембар 2016. године, ISBN 978-99976-663-3-8, пп. 437-446 (М33); 

 Станојевић Ана, Милошевић Мимица, Милошевић Душан, Копилаш Валерија, Неке 

предности “паметног” и биобетона са статистичком анализом информисаности, Зборник 

радова 3. Међународне научно-стручне конференције “Сфера 2017”: Технологије бетона, 

Мостар, БиХ, 23-24. март 2017. године, пп. 120-126 (М33); 

 Милошевић Мимица, Милошевић Душан, Станојевић Ана, Милошевић Александра, The 

choice of soil remediation methods in brownfield regeneration process by MCDA, Proceeding 5
th
 

International Conference: Contemporary Achievements in Civil Engineering, Суботица, 21. април 

2017. године, ISBN 978-86-80297-68-2, пп. 553-562 (М33); 

 Милошевић Душан, Станојевић Ана, Милошевић Мимица, AHP method in the function of 

logistic in development of smart cities model, Proceeding 6
th
 International Conference: Transport and 

logistic,  Ниш, 25- 26. мај 2017. године, пп. 287-294 (М33); 

 Милошевић Мимица, Милошевић Душан, Димић Виолета, Стевић Драган, Станојевић Ана, 

The analisys of energy efficiency indicators and renewable energy sources for existing buildings, 

Proceedings 5th International Conference on Renewable Electrical Power Sources, Београд, 12-13. 

октобар 2017. године, ISBN 978-86-81505-84-7, пп. 205-212 (М33); 

 Турншек АЈ Бранко, Станојевић Ана, Јевремовић Љиљана, The impact of climate changes on the 

design elements of contemporary wineries-case studies, Proceedings 5
th 

International Academic 

Conference on Places and Technologies, Београд, 27-28. април 2018. године, ISBN 978-86-7924-

199-3, пп. 617-625 (М33); 

 Турншек АЈ Бранко, Јевремовић Љиљана, Станојевић Ана, Silo conversion - potentials, flexibility 

and constraints, Proceedings 5
th 

International Academic Conference on Places and Technologies, 

Београд, 27-28. април 2018. године, ISBN 978-86-7924-199-3, пп. 537-544 (М33); 

 Милошевић Душан, Милошевић Мимица, Станојевић Ана, Димић Виолета, Милошевић 

Александра, Application of FAHP Method in the Process of Building Construction from the Aspect of 

Energy Efficiency, Proceedings 4th International Conference Mechanical Engineering in XXI century, 

Ниш, 19-20. aприл 2018. године, ISBN 978-86-6055-103-2, пп. 271-276 (М33);  

 Јевремовић Љиљана, Турншек Бранко, Јордановић Марина, Васић Миланка, Станојевић Ана, 

Ђорђевић Исидора, Testing greening potential with green rooftops of industrial buildings, 

Proceedings 2nd International Conference on Urban Planning ICUP 2018, Ниш, 14-17.новембар 

2018. године, ISBN 978-86-88601-36-8, пп. 81-88 (М33); 

 Јордановић Марина, Јевремовић Љиљана, Васић Миланка, Турншек АЈ Бранко, Станојевић 

Ана, Ђорђевић Исидора, Potential of the south Serbia in renewable energy sources and their 

exploitation, Proceedings 2nd International Conference on Urban Planning ICUP 2018, Ниш, 14-

17.новембар 2018. године, ISBN 978-86-88601-36-8, пп. 97-103 (М33);    

 Турншек Бранко, Јевремовић Љиљана, Станојевић Ана, Apartment units into converted silos-

defining determining factors for successful conversion process, Међународна научна конференција 

„iNDiS 2018   - Планирање пројектовање, грађење и обнова градитељства“, Нови Сад, 21-23. 

новембар 2018. године, ISBN 978-86-6022-105-8, пп. 771-779 (М33);    

 Станојевић Ана, Јевремовић Љиљана, Милошевић Мимица, Турншек Бранко, Милошевић 

Душан, Identifying priority indicators for reuse of industrial buildings using AHP method  - Case 

study of Electronic Industry in Nis, Serbia, Proceedings 6
th 

International Academic Conference on 

Places and Technologies, Печуј, Мађарска, 9-10. мај 2019., ISBN 978-963-429-401-6, пп. 555-563 

(М33);  

 Јевремовић Љиљана, Станојевић Ана, Турншек Бранко, Јордановић Марина, Васић Миланка, 

Ђорђевић Исидора, Testing the sustainability and validity of installing photovoltaic panels on the 



rooftops of industrial buildings, Proceedings 5
th 

International Symposium for students of doctoral 

studies in the fields of Civil Engineering, Architecture and Environmental Protection „PhIDAC 2019“, 

Ниш, Србија, 24-25. октобар 2019. године, ISBN 978-86-88601-43-6, пп. 93-100 (М33);  

 Станојевић Ана, Јевремовић Љиљана, Турншек АЈ Бранко, Станковић Даница, Јордановић 

Марина, Васић Миланка, Ђорђевић Исидора, The quality of outdoor urban spaces - Case study of 

the kindergartens in the city of Nis, Proceedings 5
th 

International Symposium for students of doctoral 

studies in the fields of Civil Engineering, Architecture and Environmental Protection „PhIDAC 2019“, 

Ниш, Србија, 24-25. октобар 2019. године, ISBN 978-86-88601-43-6, пп. 109-116 (М33);  

 Јевремовић Љиљана, Турншек Бранко, Милојковић Александар, Станојевић Ана, Јордановић 

Марина, Васић Миланка, Ђорђевић Исидора, Nurturing industrial heritage in area of the city of 

Niš (Serbia) - its identification and valorisation as initial steps for cultural urban (re)development, 

Proceeedings 3
rd

 International Scientific Conference „Preservation of Cultural Heritage“ BASA 2019, 

Софиjа, Бугарска, 21-23. новембар 2019. године, ISBN: 978-954-8931-54-0, пп.159-168 (М33);  

 

Саопштење са међународног скупа штампано у изводу (М34) 

 Милошевић Мимица, Милошевић Душан, Станојевић Ана, Анализа урбанистичких 

параметара комплекса „Белвил“ применом аерофотограметрије, Зборник апстракта 

Међународне научне конференције „Зелена економија и заштита животне средине“, Београд, 

23-25. април 2018. године, пп. 158 (М34);  

 Јевремовић Љиљана, Станојевић Ана, Ђорђевић Исидора, Турншек АЈ Бранко, Managing Built 

Heritage of Military Barracks-a Reality of Commercially-led Urban Redevelopment, Book of abstracts 

International Scientific Conference „Built Heritage Management and Presentation“, Ниш, 31.08.-

01.09. 2018. године, ISBN 978-86-900570-0-9, пп. 45 (М34); 

 Станојевић Ана, Васов Миомир, Богдановић Велиборка, Турншек Бранко, Analysis of the 

Outdoor Thermal Comfort: The Case Study of Multi-family Housing Area in Nis, Serbia, Book of 

abstracts 19
th
 International Conference on Thermal Science and Engineering of Serbia, Сокобања, 

Србија, 22-25. мај 2019. године, ISBN 978-86-6055-123-0, пп. 36 (М34); 

 Станојевић Ана, Милошевић Мимица, Милошевић Душан, Турншек Бранко, Јевремовић 

Љиљана, Developing multi-criteria model for the protection of cultural built heritage in Serbia from 

the aspect of energy recovery of the buildings, 50
th
 International HVAC&R Congress and Exhibition, 

Београд, Србија, 4-6. децембар 2019. године, пп. 90 (М34);  

 

Зборници домаћих научних скупова М60  

Саопштење са националног скупа штампано у целини (М63) 

 Милошевић Мимица, Милошевић Душан, Станојевић Ана, Бецић Соња, Милошевић 

Александра, Вишекритеријумска оптимизација пројеката одрживе градње, Научно-стручни 

часопис Менаџмент знања, Друштво за техничку дијагностику Србије ТЕХДИС, Смедерево, 

2017. године, вол. 12, бр. 3-4, ISSN 1452-9661, пп. 64-70 (М63); 

 Милошевић Мимица, Милошевић Душан, Станојевић Ана, Моделирање кључних индикатора 

развоја паметних градова применом метода фази АХП, Зборник радова 3. Националне научно-

стручне конференције са међународним учешћем „Трендови у пословању“, Крушевац, Србија, 

16. мај 2019. године, пп. 227-241 (М63);  

 

 

 Ана Станојевић маст.инж.арх. 


