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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ – АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ 

 

 

ИЗБОРНОМ ВЕЋУ ФАКУЛТЕТА 

 

 

Декан Архитектонског факултета, проф. др Владан Ђокић, на основу иницијативе Департмана за 
архитектуру, под бројем 02-2719/2-9, од 21. новембра 2019. године, упутио је предлог Изборном већу 
Факултета за Покретање поступка за избор једног наставника у звање доцента, за ужу научну област: 
Историја, теорија и естетика архитектуре и визуелних уметности и обнова градитељског наслеђа, на 
Департману за архитектуру, на одређено време, са пуним радним временом, за временски период од 5 
(пет) година и Именовање Комисије за припрему реферата у саставу:  

 др Марко Николић, доцент Универзитета  у Београду - Архитектонског факултета, председник 
Комисије, 

 др Владимир Мако, редовни професор Универзитета  у Београду - Архитектонског факултета, 
члан Комисије и 

 др Миодраг Шуваковић, редовни професор Универзитета  Сингидунум Београд – Факултета за 
медије и комуникације, члан Комисије. 
 

Изборно веће Архитектонског факултета је, на седници одржаној 30. децембра 2019. године, донело 
Одлуку под бр. 01-2964/2-4.3 о расписивању Конкурса за избор једног наставника у звање доцента, за 
ужу научну област: Историја, теорија и естетика архитектуре и визуелних уметности и обнова 
градитељског наслеђа, на Департману за архитектуру, на одређено време, са пуним радним 
временом, за временски период од 5 (пет) година и именовању Комисије за припрему реферата за 
избор једног наставника у звање доцента за ужу научну област: Историја, теорија и естетика 
архитектуре и визуелних уметности и обнова градитељског наслеђа, на Департману за архитектуру, у 
саставу:  

 др Марко Николић, доцент Универзитета  у Београду - Архитектонског факултета, председник 
Комисије, 

 др Владимир Мако, редовни професор Универзитета  у Београду - Архитектонског факултета, 
члан Комисије и 

 др Миодраг Шуваковић, редовни професор Универзитета  Сингидунум Београд – Факултета за 
медије и комуникације, члан Комисије. 
 

Конкурс је објављен у огласним новинама Националне службе за запошљавање „Послови“ број 864, стр. 
32, (датум издавања 15. јануар 2020. године), а на основу општих услова предвиђених Законом о раду 
(„Сл. Гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлука УС, 113/17 и 95/18 – аутентично 
тумачење), и посебних услова предвиђених чланом 74. Закона о високом образовању („Сл. Гласник РС“, 
бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон и 73/2018), Статутом Универзитета у Београду („Гласник УБ“ 201/18), 
Правилником о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду 
(„Гласник УБ“ 192/16, 195/16, 197/17, 199/17 и 203/18), Правилником о начину и поступку стицања 
звања и заснивања радног односа наставника на Универзитету у Београду („Гласник УБ“ 200/17), 
Статутом Универзитета у Београду – Архитектонског факултета („Сл. билтен АФ“, бр. 119/18) и 
Правилником о минималним условима за стицање звања наставника на Архитектонском факултету у 
Београду („Сл. билтен АФ“, бр. 115/17). 
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На основу увида у конкурсни материјал примљен од Опште службе Факултета, Комисија је утврдила да 
је на Конкурс приспело пет пријава:  

 др Марија Павловић, дипл. истор. уметности (бр. пријаве 02-133/1 од 27.01.2020. године), 

 др Ирена Кулетин Ћулафић, дипл. инж. арх.  (бр. пријаве 02-139/1 од 27.01.2020. године), 

 др Катарина Анђелковић, дипл. инж. арх. (бр. пријаве 02-155/1 од 30.01.2020. године), 

 др Александра Јевтовић, маст. инж. арх. (бр. пријаве 02-154/1 од 30.01.2020. године) и 

 др Жељка Пјешивац, дипл. инж. арх. (бр. пријаве 02-160/1 од 31.01.2020. године). 
 

Осим већ постојећих општих услова за избор кандидата утврђених Законом и Статутом, Комисија је на 
почетку рада утврдила и додатне једнаковредне критеријуме по којима ће оцењивати укупан квалитет 
пријављених кандидата: 

 учешће и рад у настави на предметима Департмана за архитектуру из уже научне области за коју 
се кандидати бирају, искуство у раду са студентима, као и потврђен смисао за педагошки рад. 

 
На основу увида у конкурсни материјал, Комисија је закључила да су све пријаве кандидата на 
расписани конкурс поднете благовремено и на начин прописан расписом конкурса, а даљим детаљним 
увидом у приспели конкурсни материјал Комисија је утврдила да један од пријављених кандидата 
испуњава тражене услове конкурса. 
 
 
У складу са Правилником о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у 
Београду, Комисија је заказала термин приступног предавања за 17. март 2020. године у сали 200 
Архитектонског факултета у Београду, са почетком у 11 сати, о чему је позвани кандидат благовремено 
обавештен, дана 06. марта 2020. године. 
 
 
Приступно предавање на задату тему под насловом „Свакодневна естетика у архитектури и дизајну“, 
кандидата др Ирене Кулетин-Ћулафић одржано је јавно и пред Комисијом 17. марта 2020. године, у 
сали 200 Архитектонског факултета у Београду, са почетком у 11 сати. Оцена квалитета приступног 
предавања у великој мери је помогла члановима Комисије да формирају мишљење о зрелости и 
способности, односно компетентности кандидата за наставни рад на предметима из уже научне 
области. Записник са приступног предавања (бр. 02-8/1-24, од 17.03.2020. за др Ирену Кулетин Ћулафић) 
дат је у прилогу. 
 
 
Оцена приступног предавања др Ирене Кулетин-Ћулафић представља просечну оцену појединачних 
оцена које су дали чланови Комисије и она износи 5,00 (пет). 
 
 
На основу увида у конкурсни материјал и након анализе поднетих пријава, Комисија је утврдила да су 
кандидати поднели сву документацију тражену условима конкурса, и подноси следећи: 
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РЕФЕРАТ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА 
 
 
 

А. ПОДАЦИ ДОСТАВЉЕНИ ОД СТРАНЕ КАНДИДАТА                                                                       

/директно преузето из достављене конкурсне документације/ 

 
I ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ др Марији Павловић, дипл. истор. уметности 
 
1. ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ  

1.1. Основни подаци 

Др Марија Павловић завршила је основну школу „Радоје Домановић“ у Београду,  а потом средњу 
Архитектонско – техничку школу у Београду. Године 1996. дипломирала је на Вишој школи ликовних и 
примењених уметности у Београду.  
 
1.2. Професионално образовање и усавршавање, стечене дипломе и титуле 

2017. Диплома доктора наука – историја уметности, Универзитет у Београду - Филозофски факултет, 
одсек – Историја уметности – усмерење историја архитектуре. 
Докторска дисертација под називом „Архитектура спортских објеката у Београду у 19. и 20 веку“, 
одбрањена је у фебруару 2017. године. 
2003. Диплома дипломираног историчара уметности, Универзитет у Београду - Филозофски факултет, 
одсек – Историја уметности 
 
1.3. Остале способности и вештине 

Кандидаткиња користи следеће компјутерске програме: Microsoft Office (Word, PowerPoint, Excel). 

1.4. Познавање страних језика 

Енглески Ц1; Француски А2-Б1 

 

2. РАДНА БИОГРАФИЈА 

2.1. Рад у настави  

2019. – данас, Факултет за дипломатију и безбедност Универзитета Унион – Никола Тесла, Катедра за 
продукцију драмских и аудиовизуелних уметности и медија. Доцент на предмету Историја уметности 1, 
2 и 3.  
2001. – 2002, Универзитет у Београду – Филозофски факултет, Катедра за историју уметности. Студент 
сарадник ван радног односа, коаутор студентског програма за интернет презентацију испитног градива 
на предмету Историја архитектуре. 
 
2.2. Активности у настави и у вези са наставом 
 

 07.06.2014. Универзитет у Београду – Филозофски факултет, Руководилац групе студената 14 
факултета из региона „Трагом делатности арх. Драгише Брашована“, на стручној пракси ,,Новија 
архитектура Београда'' 

 2002. и 2003. Копнена зона безбедности на југу Србије, две стручне праксе у трајању од по 7 
дана. Учешће у стручном пројекту (пракси)– организацији теренског рада и прикупљање 
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документације споменика културе (за предмет Национална историја уметности новијег доба на 
Филозофском факултету Универзитета у Београду). 

 
2.3. Професионалне активности  
 

 2016. - УПГ „Ноћ музеја“, Главна координаторка програма манифестације „Ноћ музеја“, ауторка 
тематских изложби и продуцент. 

 2014. – 2016. Позориште „Бошко Буха“, Директор маркетинга. 

 2012. – 2014. Message doo, Account manager за Олимпијски комитет. 

 Јул – август 2012. Message doo, Креативни директор и аутор изложби у „Павиљону Србија“ и 
„Српској олимпијској кући“ у Лондону за време Олимпијских игара. 

 2011. – 2012. Фонд за развој и промоцију културно историјских добара из области спорта и 
олимпизма (Музеј олимпизма је део Фонда), Менаџер музеолошког сектора и аутор тематских 
изложби. 

 2005. – 2010. Музеј спорта и олимпизма Факултета спорта и физичког васпитања Универзитета у 
Београду, Менаџер музеолошког сектора, аутор и организатор тематских изложби. 

 Април – мај 2003. Републички завод за заштиту споменика културе – Београд, Хонорарни 
сарадник, Дигитализација архивске грађе са Косова и Метохије.  

 
2.4. Учешће на изложбама – аутор и коаутор поставки 

 2012.  Изложба „Олимпизам у Србији 1912-2012“, аутор изложбе и креативни директор 
„Павиљона Србија“ и „Српске олимпијске куће“ у Лондону, „Павиљон Србија“ и „Српска 
олимпијска кућа“ у Лондону.  

 2010.  Изложба „Како настаје легенда“, коаутор изложбе, у оквиру манифестације „Ноћ музеја“, 
Олимпијски музеј, Бетон хала, Београд. 

 2010.  Изложба „Век игре – 100 година олимпизма у Србији“, коаутор изложбе, Галерија 
„Србија“ у Нишу, Градска кућа у Суботици, Гимназија „Младост“ у Петровцу на Млави и  Музеј 
рударства и металургије у Бору. 

 2009.  Изложба„Лавиринт времена“, коаутор изложбе, времена“, Хотел Континентал, Београд 
Конференције ЕПАС/ Савет Европе у организацији  Министарства омладине и спорта. 

 2009. Изложба „И дух и тело“, коаутор изложбе, Терминал 1, Аеродром Никола Тесла, Београд. 

 2009. Изложба „Век и по српског спорта“, аутор изложбе, Галерија “Sali Giubileo” у Трсту, 
Италија. 

 2008.  Изложба Музеја спорта поводом обележавања 200 година Универзитета у Београду, 
аутор изложбе, Сава Центар, Београд. 

 2008.  Изложба „150 година телесног вежбања и спорта у Србији и 125 година соколства у 
Србији“, аутор изложбе, Технички факултет у Косовској Митровици,  Тиршов дом у Паргу и  
Културни центар Србије у Паризу. 

 2007. Изложба „150 година телесног вежбања и спорта у Србији и 125 година соколства у 
Србији“, аутор изложбе, Соколски дом у Новом Саду,  Скупштина града Београда. 

 2007.  Изложба „Европски дух – дух спорта у Србији“, у сарадњи са Европским покретом у 
Србији, аутор изложбе, Скупштина града Београда. 

 2006.  Изложба „Нови почетак за Србију“, сарадник, Хала Expo XXI, Београд. 

 2006.  Изложба „Ми смо та екипа“, аутор изложбе, Галерија О3оне у Београду. 

 2006.  Изложба „110 година фудбала у Србији“, аутор изложбе, Скупштина града Београда и 
Билербек, Немачка. 

 2006.  Изложба „Надзирање и кажњавање“, аутор изложбе, у оквиру манифестације „Ноћ 
музеја“, Казамати Београдске тврђаве. 

 2005.  Изложба „Иза седам брава“, коаутор изложбе, у оквиру манифестације „Ноћ музеја“, 
Манакова кућа, Етнографски музеј у Београду. 
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2.5. Остале стручне и уметничке активности 

 Јул – август 2012. Креативни директор пројекта представљања Србије у „Српској олимпијској 
кући“ и „Павиљону Србија“ у Лондону за време Олимпијских игара (аутор изложби, организација 
тематских предавања, конференције за штампу, кустоска вођења кроз изложбе). 

 3. 3. 2012. Kоординатор пројекта „Олимпијски сат“, у оквиру којег је на платоу на Теразијама, 
постављен Олимпијски сат, аутора Петра Мирковића, који одбројава време до почетка наредних 
Игара. 

 2011. – 2012. Месечник „Олимпијска ревија“ (од броја 23 до броја 38), Сарадник у изради 
„Олимпијске ревије“ и аутор петнаест чланака о историји олимпијских игара.   

 2010. Сарадник у покретању пројекта за добијање сталног излагачког простора за Олимпијски 
музеј у Бетон хали, отворен за Ноћ музеја 2010. Уговор који је потписан са Републичком 
дирекцијом за изградњу, раскинут је након предаје објекта граду.  

 2007. У делегацији Олимпијског комитета Србије, као представник Музеја спорта, боравила у 
радној посети Олимпијском музеју и Међународном олимпијском комитету. 

 6. 1. 2006. „Живот Косте Хакмана“, дугометражни документарни филм, извршни уредник, 
Реализација РТС и „Пројекат Растко“, други програм РТБ. 

 Од оснивања 2005– Стални члан и сарадник на пројекту „Ноћ музеја“, који има национални 
карактер, а део је Европске Ноћи музеја. 

 2001. – 2005. Стални члан редакција културне мреже „Пројекта Растко“, учествовала у изради:  
а)„Библиотеке ликовних уметности“, сајта сликара Косте Хакмана; „Соколске књижнице“ и „Ко је 
ко у култури“ б)PROJECT GUTENBERG И DISTRIBUTED PROOFREADERS: рад на међународној 
дигитализацији и објављивању дела у јавном домену ц) ВИКИПЕДИЈА, СЛОБОДНА 
ЕНЦИКЛОПЕДИЈА: обрада предратне ликовне и лексикографске грађе из уметности и културе 
(Енциклопедија Свезнање итд).  

 
 

3. НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД 

3.1. Монографије, монографске студије, тематски зборници, лексикографске и картографске 
публикације међународног значаја (М 10) 
 

Није наведено. 

3.2. Радови објављени у научним часописима са SCI, SSCI или AНCI листе - радови објављени у 
научним часописима међународног значаја; научна критика; уређивање часописа (М 20) 

M24 Марија Павловић, „Архитектура београдских спортских објеката (1918 – 1941)“, ЗЛУМС 46, Нови 
Сад, 2018, стр. 171–185. 

3.3. Зборници међународних научних скупова (М 30) 

M34 Марија Павловић, „Чување спортског наслеђа као важан сегмент очувања културног наслеђа“, 
излагање на међународном скупу „Hommage Ivi Maroeviću“ – посвећен теми „Музејска 
чуваоница“ – Свеска апстракатa. 

 
M34 Марија Павловић, Кратак осврт на стручни скуп Hommage Ivi Maroeviću – посвећен теми 

„Музејска чуваоница“, Споменар Музеја Пригорја (монографија поводом 40. година од 
оснивања), Музеј Пригорја, Загреб, 2017, стр. 72.  

 
M34  Марија Павловић, „Међуратни спортски објекти као примери државне архитектуре“, 

међународна научна конференција (по позиву),  „Архитектонске установе и удружења, 
уметничке групе и часописи у Краљевини СХС/Југославији (1918–1941 )“, Београд, 2019 – 
Зборник резимеа 
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3.4. Монографије националног значаја, тематски зборници, лексикографске и картографске 
публикације националног значаја; научни преводи и критичка издања грађе, библиографске 
публикације (М 40) 

Није наведено. 

3.5. Радови у часописима националног значаја (М 50) 

M51 Марија Павловић, „Изградња и уређење Тркалишта: од првих галопских трка 1863. до првих 
фудбалских игралишта у Београду почетком 20. века“, Архитектура и урбанизам 45, Београд, 
2017, стр. 7–14. 

 
M51 Марија Павловић, „Улога, обликовање и преображај спортских објеката у Београду у XIX и XX 

веку у односу на потребе града“, Култура 154, Београд, 2017, стр. 190–214. 
 
M51 Марија Павловић, ,,Развој Олимпијског музеја посматран кроз призму прославе стогодишњице 

олимпизма у Србији'', Култура 144, Београд, 2014, стр. 154–171. 
 
M53 Марија Стојић (сада Павловић) ,,Визуелна култура Сокола“, Новопазарски зборник 31, Нови 

Пазар, 2008, стр. 129–155. 
 
3.6. Зборници скупова националног значаја (М 60) 

M64 Марија Стојић (сада Павловић) „Визуелна култура Сокола“, „Конференција за проучавање нове  
уметности“, Филозофски факултет Универзитета у Београду, 11. 12. 2004. 

3.7. Магистарске и докторске дисертације (М 71-72) 

M71 Марија Павловић, Архитектура спортских објеката у Београду у 19. и 20 веку, (Београд: 
Универзитет у Београду – Филозофски факултет, 2017). 

 
3.8. Списак објављених некатегорисаних научних и стручних радова 

 Марија Павловић, „Чување спортског наслеђа као важан сегмент очувања културног наслеђа“, 
међународни скуп „Hommage Ivi Maroeviću“ – посвећен теми „Музејска чуваоница“, Музеологија 
55, Загреб, 2018, стр. 81–89. 

 
 
4.0.  СТРУЧНИ И УМЕТНИЧКИ РАД 

 
 Није наведено. 
 
5.0. ДОМАЋЕ И МЕЂУНАРОДНЕ НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА  

 
 Није наведено. 
 
6.0 АКТИВНОСТИ У ПРОФЕСИОНАЛНИМ УДРУЖЕЊИМА 

 

 2005 -  члан и сарадник на пројекту „Ноћ музеја“ 

 2001. – 2005. члан редакција културне мреже „Пројекта Растко“ 

 
7.0 УЧЕШЋЕ У НАУЧНИМ ПРОЈЕКТИМА 

 
 Није наведено. 
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II ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ др Ирени Кулетин Ћулафић, дипл. инж. арх. 
 
1. ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ  

1.1. Основни подаци 

Др Ирена Кулетин Ћулафић је рођена 22. марта 1979. године у Београду, где је завршила основну школу 
”Сава Ковачевић”, као добитник Вукове дипломе и Пету београдску гимназију са одличним успехом. 
Архитектонски факултет у Београду уписала је шк. 1998/1999. године, а дипломирала је 2004. године, 
магистрирала је 2006. године у Паризу, као и 2008. године у Београду. Докторску дисертацију је 
одбранила 2012. године у Београду. Држављанка је Републике Србије, српске националности, удата је и 
мајка је двоје деце. 

1.2. Професионално образовање и усавршавање, стечене дипломе и титуле 

2012. Диплома доктора техничких наука из области архитектуре и урбанизма, Универзитет у Београду 
– Архитектонски факултет 
Године 2009, Ирена Кулетин Ћулафић је пријавила рад на докторској дисертацији под називом: Научна 
естетика архитектуре Милутина Борисављевића. Године 2012, одбранила је докторску дисертацију,  
пред комисијом у саставу: проф. др Владимир Мако (Ментор), в.проф. Александар Игњатовић и проф. 
др Миодраг Шуваковић, чиме је стекла звање доктора техничких наука из области архитектуре и 
урбанизма. 
2008. Диплома магистра техничких наука у области архитектуре и урбанизма, Универзитет у Београду 
– Архитектонски факултет 
Школске 2004/2005. године Ирена Кулетин Ћулафић је уписала последипломски магистарски курс: 
Историја и развој теорија архитектуре. Године 2007, положила је све испите предвиђене планом и 
програмом курса, са просечном оценом 10 (десет) током последипломских студија и одобрена јој је 
израда магистарске тезе. Године 2008, на Архитектонском факултету Универзитета у Београду 
одбранила је магистарски рад под насловом: Истраживање естетичке теорије архитектуре Марк-
Антоана Ложијеа, пред комисијом у саставу: проф. др Владимир Мако (Ментор), проф. др Нађа 
Куртовић Фолић и доц. др Александар Игњатовић, чиме је стекла академски назив магистра техничких 
наука у области архитектуре и урбанизма. 
2006. Диплома магистра наука из области индустријског инжењерства, École Centrale Paris 
Магистарски рад у Паризу у Француској: “Étude avant projet pour la architectural-urbain projet de la marché 
de vente en gros dans le block  № 53 à Nouveau Belgrade” („Предпројектна студија за израду 
архитектонско-урбанистичког пројекта велетржнице у блоку број 53 на Новом Београду”), (Париз: École 
Centrale Paris, 2006). 
Након дипломирања 2004. године Ирена Кулетин Ћулафић је уписала двоје магистарских 
последипломских студија, једне на Универзитету у Београду - Архитектонском факултету — курс 
Историја и развој теорија архитектуре, а друге на L'École Centrale Paris у Паризу  — одсек Génie des 
Systèmes Industriels (Управљање индустријским системима). За похађање магистарских студија из 
области индустријског инжењерства прошла је ригорозне тестове који су селектовали само најбоље 
младе инжењере из Србије и Црне Горе. На основу показаних резултата добила је пуну стипендију 
француске владе, што јој је омогућило да студира на École Centrale Paris — једној од најпрестижнијих 
високо образовних институција у Европи, из које су потекли инжењери Ајфел, Пежо, Мишлин и многе 
друге истакнуте личности.  
Школске 2004/2005. године уписала је последипломски магистарски курс: Mastère Spécialisé en Génie des 
Systèmes Industriels (Индустријски системи). Положила је све испите предвиђене планом и програмом 
курса, са просечном оценом 18 (од могућих 20), након чега јој је одобрена израда магистарске тезе. 
Године 2006 на École Centrale Paris одбранила је магистарски рад под насловом: “Étude avant projet pour 
la architectural-urbain projet de la marché de vente en gros dans le block  № 53 à Nouveau Belgrade” 
(„Предпројектна студија за израду архитектонско-урбанистичког пројекта велетржнице у блоку број 53 
на Новом Београду”), пред комисијом у саставу: проф. др Pierre-Emmanuel Petit (Ментор), арх. Радослава 
Анђелковић (Ментор стажа), проф. др Бранислав Петровић (Ментор), и др Аlain Capponi, чиме је стекла 
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академску титулу магистра наука из области индустријског инжењерства (Mastère Spécialisé en Génie des 
Systèmes Industriels). 
2004. Диплома дипломираног инжењера архитектуре, Универзитет у Београду – Архитектонски 
факултет 
Дипломирала је на Архитектонском факултету Универзитета у Београду 2004. године са завршном 
оценом 10, дипломског рада на тему: Музејски комплекс националне галерије на Малом ратном 
острву, код ментора професора арх. Миодрага Мирковића, чиме је стекла назив дипломирани 
инжењер архитектуре. 
 
1.3. Остале способности и вештине 

Кандидаткиња користи више компјутерских програма: рачунарске оперативне системе Windows и 
компјутерске апликације Microsoft Office, Word, Excel, AutoCAD, Adobe Photoshop и PowerPoint. 

Кандидаткињу одликују следеће способности и вештине: одговорност, марљивост, савесност, 
поузданост, прецизност, ефикасност, флексибилност, концентрисаност, аналитичност, објективност, 
детаљност, способност извођења свеобухватне синтезе, вештине слушања, разумевања, презентације, 
објашњавања и решавања проблема, вештина одабира приоритета и постављања циљева, 
пожртвованост, стрпљивост, толерантност, комуникативност и развијање међуљудских односа, 
дипломатске вештине, способности за индивидуални и тимски рад, организатосрске вештине 
управљања и лидерства, акрибична посвећеност научно-истраживачком раду, способност сталног учења 
и усавршавања, мотивисаност за непрекидно стицање нових знања и допринос општем 
просветитељском прогресу струке у складу са принципима одрживости и бриге за кључна светска 
питања, темељна општа образованост, таленти за сликарство, примењене уметности, фотографију и 
писање прозе и поезије. 
 
1.4. Познавање страних језика 

Течно говори, чита и пише енглески, француски и италијански језик.  

 

2. РАДНА БИОГРАФИЈА 

2.1. Рад у настави на Универзитету у Београду – Архитектонском факултету 

2009. – данас, у звању асистента 

2005. – 2009. у звању сарадника у настави  

Кандидаткиња је запослена на Универзитету у Београду - Архитектонском факултету у континуитету од 
2005. године до данас у следећим звањима: од септембра 2005. године као сарадник у настави на 
Департману за урбанизам. Од јуна 2006. године запослена је у звању сарадника на Катедри за историју 
и теорију архитектуре и уметности. Од септембра 2009. године до данас Ирена Кулетин Ћулафић 
запослена је у звању асистента на Департману за Архитектуру, за ужу научну област “Историја, теорија и 
естетика архитектуре и визуелних уметности и обнова градитељског наслеђа”. Професионално 
ангажовање усмерено је на историју, теорију, естетику и филозофију архитектуре, уметности, 
примењених уметности и дизајна.  
Упоредо са радом на Факултету, бави се научно-истраживачким радом и објављује радове на стручним 
и научним скуповима, као и у домаћим и међународним часописима.  
 
На основним академским студијама архитектуре архитектуре, након реформе наставе у складу са 
Болоњском декларацијом, Ирена Кулетин Ћулафић у јесењем семестру школске 2005/2006. године 
ангажована је као сарадник у настави на Департману за урбанизам на предмету:  

 На III години основних академских студија Студио пројекат 3 - Урбанизам на Модулу 18 
(сарадник наставника доц. мр Ксеније Лаловић) 
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Hа основним академским студијама архитектуре према новом наставном плану и програму од 
школске 2006/2007. – 2007/2008. године била је ангажована као сарадник у сређивању документације, 
систематизацији, раду на архивирању истраживачког и наставног материјала, припреми колоквијума и 
испита, припреми и извођењу вежби и раду са студентима на предметима: 

 На II години основних академских студија, трећи семестар, предмет 7.3. Историја уметности 1 
на Mодулу 7- Историја архитектуре и уметности (сарадник наставника проф. др Владимира Мака 
и доц. др Александра Игњатовића) 

 На II години основних академских студија, четврти семестар, предмет 7.4. Историја уметности 
2 на Mодулу 7- Историја архитектуре и уметности (сарадник наставника проф. др Владимира 
Мака и доц. др Александра Игњатовића) 

На мастер академским студијама архитектуре према новом наставном плану и програму од школске 
2006/2007. – 2007/2008. године била је ангажована као сарадник у сређивању документације, 
систематизацији, раду на архивирању истраживачког и наставног материјала, припреми колоквијума и 
испита, припреми и извођењу вежби и раду са студентима на предмету: 

 На I години мастер академских студија, други семестар, М8.2. Изборни предмет 2: М.8.2.4. 
Основе симболичке и естетске комуникације у архитектури на Изборном модулу М8 
(сарадник наставника проф. др Владимира Мака) 

Hа основним академским студијама архитектуре према новом наставном плану и програму школске 
2009/2010. године ради на предметима у звању асистента на Департману за архитектуру за ужу научну 
област “Историја, теорија и естетика архитектуре и визуелних уметности и обнова градитељског 
наслеђа”. Учествује у припреми предавања и извођењу дела предавања, припреми колоквијума и 
испита, припреми и извођењу вежби, раду са студентима у студију и редовним консултацијама на више 
предмета Департмана за архитектуру: 

 На II години основних академских студија, трећи семестар, предмет 7.3. Историја уметности 1 
на Mодулу 7- Историја архитектуре и уметности (сарадник наставника доц. др Александра 
Игњатовића) 

 На II години основних академских студија, четврти семестар, предмет 7.4. Историја уметности 
2 на Mодулу 7- Историја архитектуре и уметности (сарадник наставника доц. др Александра 
Игњатовића) 

 На III години основних академских студија, пети семестар, 17.1. Изборни предмет 1: 17.1.8. 
Уметност и архитектура дугог XX века: Европа 1789-1918 на Изборном модулу М17 (сарадник 
наставника доц. др Александра Игњатовића) 

На мастер академским студијама архитектуре према новом наставном плану и програму школске 
2009/2010. године ради на предметима у звању асистента на Департману за архитектуру за ужу научну 
област “Историја, теорија и естетика архитектуре и визуелних уметности и обнова градитељског 
наслеђа”. Учествује у припреми предавања и извођењу дела предавања, припреми колоквијума и 
испита, припреми и извођењу вежби, раду са студентима у студију и редовним консултацијама на више 
предмета Департмана за архитектуру:  

 На I години мастер академских студија, први семестар, М8.1. Изборни предмет 1: М8.1.1. Основе 
симболичке и естетске комуникације у архитектури на Изборном модулу М8 (сарадник 
наставника проф. др Владимира Мака) 

 На I години мастер академских студија, први семестар, М8.1. Изборни предмет 1: М8.1.3. 
Архитектура и национални идентитет (сарадник наставника доц. др Александра Игњатовића) 
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 На I години мастер академских студија, други семестар, М8.2. Изборни предмет 2: М8.2.7. 
Архитектура у Србији у 19. и 20. веку (сарадник наставника доц. др Александра Игњатовића и 
доц. др Мирјана Ротер Благојевић) 

 На I години мастер академских студија, други семестар, М8.2. Изборни предмет 2: М8.2.8. 
Објекти трговине – Тржни центри и њихова (р)еволуција (сарадник наставника доц. Драгана 
Стаменовића) 

Hа основним академским студијама архитектуре према наставном плану и програму школске 
2010/2011. године ради на предметима у звању асистента на Департману за архитектуру за ужу научну 
област “Историја, теорија и естетика архитектуре и визуелних уметности и обнова градитељског 
наслеђа”. Учествује у припреми предавања и извођењу дела предавања, припреми колоквијума и 
испита, припреми и извођењу вежби, раду са студентима у студију и редовним консултацијама на више 
предмета Департмана за архитектуру: 

 На II години основних академских студија, трећи семестар, предмет 7.3. Историја уметности 1 
на Mодулу 7- Историја архитектуре и уметности (сарадник наставника в.проф. др Александра 
Игњатовића) 

 На II години основних академских студија, четврти семестар, предмет 7.4. Историја уметности 
2 на Mодулу 7- Историја архитектуре и уметности (сарадник наставника в.проф. др Александра 
Игњатовића) 

 На III години основних академских студија, пети семестар, 17.1. Изборни предмет 1: 17.1.5. 
Уметност и архитектура Европе у доба класицизма и романтизма на Изборном модулу М17 
(сарадник наставника в.проф. Александра Игњатовића) 

На мастер академским студијама архитектуре према наставном плану и програму школске 2010/2011. 
године ради на предметима у звању асистента на Департману за архитектуру за ужу научну област 
“Историја, теорија и естетика архитектуре и визуелних уметности и обнова градитељског наслеђа”. 
Учествује у припреми предавања и извођењу дела предавања, припреми колоквијума и испита, 
припреми и извођењу вежби, раду са студентима у студију и редовним консултацијама на више 
предмета Департмана за архитектуру:  

 На I години мастер академских студија, други семестар, предмет М2.1. Историја и теорија 
архитектуре на Модулу М2 - Опште наставне области- уметност (сарадник наставника 
руководиоца предмета в.проф. др Мирјане-Ротер Благојевић и наставника в.проф. др 
Александра Игњатовића и доц. др Гордане Милошевић-Јевтић) 

 На I години мастер академских студија, први семестар, М8.1. Изборни предмет 1: М8.1.5. Основе 
симболичке и естетске комуникације у архитектури на Изборном модулу М8 (сарадник 
наставника проф. др Владимира Мака) 

 На I години мастер академских студија, први семестар, М8.1. Изборни предмет 1: М8.1.6. 
Архитектура и национални идентитет (сарадник наставника в.проф. др Александра 
Игњатовића) 

 На I години мастер академских студија, други семестар, М8.2. Изборни предмет 2: М8.2.3. 
Архитектура у Србији у 19. и 20. веку (сарадник наставника в.проф. др Александра Игњатовића 
и в.проф. др Мирјана Ротер Благојевић) 

 На I години мастер академских студија, други семестар, М8.2. Изборни предмет 2: М8.2.6. 
Објекти трговине – Тржни центри и њихова (р)еволуција (сарадник наставника доц. Драгана 
Стаменовића) 
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Hа основним академским студијама архитектуре према наставном плану и програму школске 
2011/2012. године ради на предметима у звању асистента на Департману за архитектуру за ужу научну 
област “Историја, теорија и естетика архитектуре и визуелних уметности и обнова градитељског 
наслеђа”. Учествује у припреми предавања и извођењу дела предавања, припреми колоквијума и 
испита, припреми и извођењу вежби, раду са студентима у студију и редовним консултацијама на више 
предмета Департмана за архитектуру: 

 На II години основних академских студија, трећи семестар, предмет 7.3. Историја уметности 1 
на Mодулу 7- Историја архитектуре и уметности (сарадник наставника в.проф. др Александра 
Игњатовића) 

 На II години основних академских студија, четврти семестар, предмет 7.4. Историја уметности 
2 на Mодулу 7- Историја архитектуре и уметности (сарадник наставника в.проф. др Александра 
Игњатовића) 

На мастер академским студијама архитектуре према наставном плану и програму школске 2011/2012. 
године ради на предметима у звању асистента на Департману за архитектуру за ужу научну област 
“Историја, теорија и естетика архитектуре и визуелних уметности и обнова градитељског наслеђа”. 
Учествује у припреми предавања и извођењу дела предавања, припреми колоквијума и испита, 
припреми и извођењу вежби, раду са студентима у студију и редовним консултацијама на више 
предмета Департмана за архитектуру:  

 На I години мастер академских студија, први семестар, М8.1. Изборни предмет 1: М8.1.1. 
Архитектура и национални идентитет (сарадник наставника в.проф. др Александра 
Игњатовића) 

 На I години мастер академских студија, други семестар, М8.2. Изборни предмет 2: М8.2.3. 
Архитектура у Србији у 19. и 20. веку (сарадник наставника в.проф. др Александра Игњатовића 
и в.проф. др Мирјана Ротер Благојевић) 

Hа основним академским студијама архитектуре према наставном плану и програму школске 
2013/2014. године ради на предметима у звању асистента на Департману за архитектуру за ужу научну 
област “Историја, теорија и естетика архитектуре и визуелних уметности и обнова градитељског 
наслеђа”. Учествује у припреми предавања и извођењу дела предавања, припреми колоквијума и 
испита, припреми и извођењу вежби, раду са студентима у студију и редовним консултацијама на више 
предмета Департмана за архитектуру: 

 На II години основних академских студија, трећи семестар, предмет 7.3. Историја уметности 1 
на Mодулу 7- Историја архитектуре и уметности (сарадник наставника в.проф. др Александра 
Игњатовића) 

 На II години основних академских студија, четврти семестар, предмет 7.4. Историја уметности 
2 на Mодулу 7- Историја архитектуре и уметности (сарадник наставника в.проф. др Александра 
Игњатовића) 

 На III години основних академских студија, пети семестар, 17.1. Изборни предмет 1: 17.1.1. 
Уметност и архитектура Европе у доба класицизма и романтизма на Изборном модулу М17 
(сарадник наставника в.проф. др Александра Игњатовића) 

На мастер академским студијама архитектуре према наставном плану и програму школске 2013/2014. 
године ради на предметима у звању асистента на Департману за архитектуру за ужу научну област 
“Историја, теорија и естетика архитектуре и визуелних уметности и обнова градитељског наслеђа”. 
Учествује у припреми предавања и извођењу дела предавања, припреми колоквијума и испита, 
припреми и извођењу вежби, раду са студентима у студију и редовним консултацијама на више 
предмета Департмана за архитектуру:  
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 На I години мастер академских студија, први семестар, М8.1. Изборни предмет 1: Архитектура 
и национални идентитет (сарадник наставника в.проф. др Александра Игњатовића) 

 На I години мастер академских студија, други семестар, обавезни предмет М2.1. Историја и 
теорија архитектуре на Модулу М2 - Опште наставне области- уметност (сарадник наставника 
руководиоца предмета в.проф. др Мирјане-Ротер Благојевић и наставника в.проф. др 
Александра Игњатовића и доц. др Гордане Милошевић-Јевтић) 

 На I години мастер академских студија, други семестар, на Mодулу М5A – Пројекат 1 – 
усмерење: Курс М5А.2. – Семинар – Визуелна култура и архитектура: значење и тумачење 
(сарадник наставника в.проф. др Александра Игњатовића) 

 На I години мастер академских студија, други семестар, М8.2. Изборни предмет 2: Основе 
симболичке и естетске комуникације у архитектури на Изборном модулу М8 (сарадник 
наставника проф. др Владимира Мака) 

Hа основним академским студијама архитектуре, након реакредитације студијских програма 
спроведене школске 2014/2015. године по новом и по старом наставном плану ради у звању асистента 
на Департману за архитектуру за ужу научну област “Историја, теорија и естетика архитектуре и 
визуелних уметности и обнова градитељског наслеђа”. Учествује у припреми предавања и извођењу 
дела предавања, припреми колоквијума и испита, припреми и извођењу вежби, раду са студентима у 
студију и редовним консултацијама на више предмета Департмана за архитектуру: 

 На II години основних академских студија (стари наставни план), трећи семестар, предмет 7.3. 
Историја уметности 1 на Mодулу 7- Историја архитектуре и уметности (сарадник наставника 
в.проф. др Александра Игњатовића) 

 На II години основних академских студија (стари наставни план), четврти семестар, предмет 7.4. 
Историја уметности 2 на Mодулу 7- Историја архитектуре и уметности (сарадник наставника 
в.проф. др Александра Игњатовића) 

Hа мастер академским студијама архитектуре, након реакредитације студијских програма спроведене 
школске 2014/2015. године по новом наставном плану ради у звању асистента на Департману за 
архитектуру за ужу научну област “Историја, теорија и естетика архитектуре и визуелних уметности и 
обнова градитељског наслеђа”. Учествује у припреми предавања и извођењу дела предавања, 
припреми колоквијума и испита, припреми и извођењу вежби, раду са студентима у студију и редовним 
консултацијама на више предмета Департмана за архитектуру: 

 На I години мастер академских студија, први семестар, МАСА-11020 Историја и теорија 1, 
предмет изборног блока заједнички за све модуле Архитектура, Урбанизам, Архитектонске 
технолигије и Архитектонско конструктерство: МАСА- 11020-01 Тумачење визуелне културе 
(сарадник наставника в.проф. др Александра Игњатовића) 

 На II години мастер академских студија, трећи семестар, МАСА-23020 Историја и теорија 3, 
предмет изборног блока заједнички за све модуле Архитектура, Урбанизам, Архитектонске 
технолигије и Архитектонско конструктерство: МАСА- 23020-01 Теоријске основе симболичке и 
естетске комуникације у архитектури (сарадник наставника проф. др Владимира Мака)  

 На II години мастер академских студија, трећи семестар, МАСА-23020 Историја и теорија 3, 
предмет изборног блока заједнички за све модуле Архитектура, Урбанизам, Архитектонске 
технолигије и Архитектонско конструктерство: МАСА- 23030-03 Архитектура и национални 
идентитет (сарадник наставника в.проф. др Александра Игњатовића) 

На мастер академским студијама архитектуре, интегрисаним студијама - архитектура и мастер 
академским студијама из Унутрашње архитектуре (МУАД) према наставном плану и програму школске 
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2019/2020. године ради на предметима у звању асистента на Департману за архитектуру за ужу научну 
област “Историја, теорија и естетика архитектуре и визуелних уметности и обнова градитељског 
наслеђа”. Учествује у припреми предавања и извођењу дела предавања, припреми колоквијума и 
испита, припреми и извођењу вежби, раду са студентима у студију и редовним консултацијама на више 
предмета Департмана за архитектуру:  

 На II години мастер академских студија, трећи семестар, МАСА-23020 Историја и теорија 3, 
предмет изборног блока заједнички за све модуле Архитектура, Урбанизам, Архитектонске 
технолигије и Архитектонско конструктерство: МАСА- 23030-03 Архитектура и национални 
идентитет (сарадник наставника в.проф. др Александра Игњатовића) 

 На V години интегрисаних академских студија (основне и мастер), девети семестар, ИАСА-59020 
Историја и теорија 3, предмет изборног блока заједнички за све модуле Архитектура, 
Урбанизам, Архитектонске технолигије и Архитектонско конструктерство: ИАСА-59020-03 
Архитектура и национални идентитет (сарадник наставника в.проф. др Александра 
Игњатовића) 

 На I години мастер академских студија из Унутрашње архитектуре, први семестар, обавезан 
предмет МУАД- 11010 Савремена архитектура и дизајн (сарадник наставника проф. др 
Владимира Мака)  

 На II години мастер академских студија из Унутрашње архитектуре, трећи семестар, МУАД - 
23040 Изборни предмет 5 - Производ, предмет из изборног блока МУАД- 23040-01 Теорија 
индустријског дизајна (сарадник наставника проф. др Владимира Мака)  

2.2. Предавања по позиву наставника на обавезним и изборним предметима основних и мастер 
академских студија на Архитектонском факултету у Београду 

Школска 2019/2020. година 

 У оквиру обавезног предмета Савремена архитектура и дизајн на мастер академским 
студијама из Унутрашње архитектуре, школске 2019/2020. године, одржала је предавање под 
називом: Увод у теорије дизајна: Архитектура – Визуелна култура - Дизајн, по позиву проф. др 
Владимира Мака. 

 У оквиру обавезног предмета Савремена архитектура и дизајн на мастер академским 
студијама из Унутрашње архитектуре, школске 2019/2020. године, одржала је предавање под 
називом: Креативно мишљење: етика и естетика архитектуре и дизајна. Симболичко – 
антрополошко - семиотичко, по позиву проф. др Владимира Мака. 

 У оквиру обавезног предмета Савремена архитектура и дизајн на мастер академским 
студијама из Унутрашње архитектуре, школске 2019/2020. године, одржала је предавање под 
називом: Почеци и прве савремене мисли о дизајну. Индустријска архитектура и дизајн/ Arts 
and Crafts/ Art Nouveau, по позиву проф. др Владимира Мака. 

 У оквиру обавезног предмета Савремена архитектура и дизајн на мастер академским 
студијама из Унутрашње архитектуре, школске 2019/2020. године, одржала је предавање под 
називом: Почеци и прве савремене мисли о дизајну. Der Deutsche Werkbund/ Футуризам/ Чешки 
кубизам, по позиву проф. др Владимира Мака. 

 У оквиру обавезног предмета Савремена архитектура и дизајн на мастер академским 
студијама из Унутрашње архитектуре, школске 2019/2020. године, одржала је предавање под 
називом: Почеци и прве савремене мисли о дизајну. Немачки и холандски експресионизам/ Руски 
конструктивизам/ Де Стијл и неопластицизам, по позиву проф. др Владимира Мака. 
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 У оквиру обавезног предмета Савремена архитектура и дизајн на мастер академским 
студијама из Унутрашње архитектуре, школске 2019/2020. године, одржала је предавање под 
називом: BAUHAUS - полазишта модерног дизајна, по позиву проф. др Владимира Мака. 

 У оквиру обавезног предмета Савремена архитектура и дизајн на мастер академским 
студијама из Унутрашње архитектуре, школске 2019/2020. године, одржала је предавање под 
називом: Естетика и перцепција/ Метафизика простора/ Простор, време и облик, по позиву 
проф. др Владимира Мака. 

 У оквиру обавезног предмета Савремена архитектура и дизајн на мастер академским 
студијама из Унутрашње архитектуре, школске 2019/2020. године, одржала је предавање под 
називом: Дизајн и култура /друштво /политика /економија /маркетинг, по позиву проф. др 
Владимира Мака. 

 У оквиру обавезног предмета Савремена архитектура и дизајн на мастер академским 
студијама из Унутрашње архитектуре, школске 2019/2020. године, одржала је предавање под 
називом: Дизајн и идентитет/ Брендирање и дизајнирање наратива: storytelling, 
комуникологија, интеракција, конзумеризам у архитектури и дизајну, по позиву проф. др 
Владимира Мака. 

 У оквиру обавезног предмета Савремена архитектура и дизајн на мастер академским 
студијама из Унутрашње архитектуре, школске 2019/2020. године, одржала је предавање под 
називом: Модернизам, постмодернизам и енвиронментализам. Виктор Папанек и Дизајн за 
стварни свет, по позиву проф. др Владимира Мака. 

 У оквиру обавезног предмета Савремена архитектура и дизајн на мастер академским 
студијама из Унутрашње архитектуре, школске 2019/2020. године, одржала је предавање под 
називом: Структурализам,  постструктурализам перспективни плурализам у архитектури и 
дизајну, по позиву проф. др Владимира Мака. 

 У оквиру изборног предмета Теорија индустријског дизајна на мастер академским студијама из 
Унутрашње архитектуре, школске 2019/2020. године, одржала је предавање под називом: Увод у 
теорију индустријског дизајна. Идеја – концепт – прозвод, по позиву проф. др Владимира 
Мака. 

 У оквиру изборног предмета Теорија индустријског дизајна на мастер академским студијама из 
Унутрашње архитектуре, школске 2019/2020. године, одржала је предавање под називом: Седам 
чула опажања дела архитектуре и индустријског дизајна, по позиву проф. др Владимира 
Мака. 

 У оквиру изборног предмета Теорија индустријског дизајна на мастер академским студијама из 
Унутрашње архитектуре, школске 2019/2020. године, одржала је предавање под називом: 
Естетика индустријског дизајна: Форма и садржај/ Добар и лош укус/ Зависна и независна 
лепота предмета, по позиву проф. др Владимира Мака. 

 У оквиру изборног предмета Теорија индустријског дизајна на мастер академским студијама из 
Унутрашње архитектуре, школске 2019/2020. године, одржала је предавање под називом: 
Принципи и елементи дизајна/ Живот производа/ Интерактивност/ Ергономија, по позиву 
проф. др Владимира Мака. 

 У оквиру изборног предмета Теорија индустријског дизајна на мастер академским студијама из 
Унутрашње архитектуре, школске 2019/2020. године, одржала је предавање под називом: Етика 
индустријског дизајна: Конзумеризам/ “Празни концепти” дизајна/ Производња – Дизајн –
Потрошња, по позиву проф. др Владимира Мака. 
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 У оквиру изборног предмета Теорија индустријског дизајна на мастер академским студијама из 
Унутрашње архитектуре, школске 2019/2020. године, одржала је предавање под називом: 
Индустријски дизајн: Естетика окружења/ Естетика атмосфере/ Свакодневна естетика 
(Environmental Aesthetics/ Aesthetics of Atmospheres/ Everyday Aesthetics), по позиву        проф. др 
Владимира Мака. 

 У оквиру изборног предмета Теорија индустријског дизајна на мастер академским студијама из 
Унутрашње архитектуре, школске 2019/2020. године, одржала је предавање под називом: Доба 
дизајнера: Изазови индустријског дизајна данас – симулакрумски универзум и херменеутика 
стваралаштва, по позиву проф. др Владимира Мака. 

 У оквиру изборног предмета Теорија индустријског дизајна на мастер академским студијама из 
Унутрашње архитектуре, школске 2019/2020. године, одржала је предавање под називом: 
Редизајн и Adaptive RE-USE (РЕ-имагинација, РЕ-новација, РЕ-култивација, по позиву проф. др 
Владимира Мака. 

 У оквиру изборног предмета Теорија индустријског дизајна на мастер академским студијама из 
Унутрашње архитектуре, школске 2019/2020. године, одржала је предавање под називом: 
Идентитет: Дизајн и свакодневни живот, по позиву проф. др Владимира Мака. 

 У оквиру изборног предмета Теорија индустријског дизајна на мастер академским студијама из 
Унутрашње архитектуре, школске 2019/2020. године, одржала је предавање под називом: Иза 
дизајна: семиотика и култура, по позиву проф. др Владимира Мака. 

 У оквиру изборног предмета Теорија индустријског дизајна на мастер академским студијама из 
Унутрашње архитектуре, школске 2019/2020. године, одржала је предавање под називом: Иконе 
индустријског дизајна, по позиву проф. др Владимира Мака. 

Школска 2014/2015. година 

 У оквиру обавезног предмета Историја уметности 1 на основним академским студијама, 
школске 2014/2015. године, одржала је предавање под називом: Античко грчко сликарство, по 
позиву в. проф. др Александра Игњатовића. 

 У оквиру обавезног предмета Историја уметности 1 на основним академским студијама, 
школске 2014/2015. године, одржала је предавање под називом: Античка римска скулптура, по 
позиву в. проф. др Александра Игњатовића. 

 У оквиру обавезног предмета Историја уметности 1 на основним академским студијама, 
школске 2014/2015. године, одржала је предавање под називом: Античко римско сликарство, 
по позиву в. проф. др Александра Игњатовића. 

 У оквиру обавезног предмета Историја уметности 1 на основним академским студијама, 
школске 2014/2015. године, одржала је предавање под називом: Етрурска уметност, по 
позиву в. проф. др Александра Игњатовића. 

 У оквиру обавезног предмета Историја уметности 1 на основним академским студијама, 
школске 2014/2015. године, одржала је предавање под називом: Ранохришћанска уметност, 
по позиву в. проф. др Александра Игњатовића. 

 У оквиру обавезног предмета Историја уметности 1 на основним академским студијама, 
школске 2014/2015. године, одржала је предавање под називом: Рановизантијска уметност, 
по позиву в. проф. др Александра Игњатовића. 
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 У оквиру обавезног предмета Историја уметности 2 на основним академским студијама, 
школске 2014/2015. године, одржала је предавање под називом: Фиренца у доба Медичијевих, 
по позиву в. проф. др Александра Игњатовића. 

 У оквиру обавезног предмета Историја уметности 2 на основним академским студијама, 
школске 2014/2015. године, одржала је предавање под називом: Италијанска ренесансна 
скулптура, по позиву в. проф. др Александра Игњатовића. 

 У оквиру обавезног предмета Историја уметности 2 на основним академским студијама, 
школске 2014/2015. године, одржала је предавање под називом: Леонардо да Винчи – генијални 
стваралац, по позиву в. проф. др Александра Игњатовића. 

 У оквиру обавезног предмета Историја уметности 2 на основним академским студијама, 
школске 2014/2015. године, одржала је предавање под називом: Рафаел Санцио – лирски поета 
у сликарству, по позиву в. проф. др Александра Игњатовића. 

 У оквиру обавезног предмета Историја уметности 2 на основним академским студијама, 
школске 2014/2015. године, одржала је предавање под називом: Барок у Француској, по позиву 
в. проф. др Александра Игњатовића. 

 У оквиру обавезног предмета Историја уметности 2 на основним академским студијама, 
школске 2014/2015. године, одржала је предавање под називом: Уметност рококоа, по позиву 
в. проф. др Александра Игњатовића. 

 У оквиру предмета Тумачење визуелне културе на мастер студијама из Историје и теорије 1 
(изборног блока заједничког за све модуле Архитектура, Урбанизам, Архитектонске технолигије 
и Архитектонско конструктерство), школске 2014/2015. године, одржала је предавање под 
називом: Визуелна промишљања о делу Богдана Богдановића, по позиву в. проф. др Александра 
Игњатовића. 

 У оквиру предмета Тумачење визуелне културе на мастер студијама из Историје и теорије 1 
(изборног блока заједничког за све модуле Архитектура, Урбанизам, Архитектонске технолигије 
и Архитектонско конструктерство), школске 2014/2015. године, одржала је предавање под 
називом: Визуелна култура фашизма у Италији, по позиву в. проф. др Александра Игњатовића. 

 У оквиру предмета Теоријске основе симболичке и естетске комуникације у архитектури на 
мастер студијама из Историје и теорије 3 (изборног блока заједничког за све модуле 
Архитектура, Урбанизам, Архитектонске технолигије и Архитектонско конструктерство), школске 
2014/2015. године, одржала је предавање под називом: Милутин Борисављевић први српски 
есетичар архитетуре. Научна естетика архитектуре Милуина Борисављевића, по позиву 
проф. др Владимира Мака. 

 У оквиру предмета Теоријске основе симболичке и естетске комуникације у архитектури на 
мастер студијама из Историје и теорије 3 (изборног блока заједничког за све модуле 
Архитектура, Урбанизам, Архитектонске технолигије и Архитектонско конструктерство), школске 
2014/2015. године, одржала је предавање под називом: Gesamtkunstwerk у естетици 
архитектуре и дизајна крајем XIX и почетком XX века, по позиву проф. др Владимира Мака. 

 У оквиру предмета Теоријске основе симболичке и естетске комуникације у архитектури на 
мастер студијама из Историје и теорије 3 (изборног блока заједничког за све модуле 
Архитектура, Урбанизам, Архитектонске технолигије и Архитектонско конструктерство), школске 
2014/2015. године, одржала је предавање под називом: Савремена естетика архитектуре: 
постструктурализам и постмодернизам, по позиву проф. др Владимира Мака. 

 



17 

 

Школска 2013/2014. година 

 У оквиру обавезног предмета Историја уметности 1 на основним академским студијама, 
школске 2013/2014. године, одржала је предавање под називом: Античко грчко сликарство, по 
позиву в. проф. др Александра Игњатовића. 

 У оквиру обавезног предмета Историја уметности 2 на основним академским студијама, 
школске 2013/2014. године, одржала је предавање под називом: Фиренца у доба Медичијевих, 
по позиву в. проф. др Александра Игњатовића. 

 У оквиру изборног предмета Уметност и архитектура Европе у доба класицизма и 
романтизма на основним академским студијама, школске 2013/2014. године, одржала је 
предавање под називом: Архитектура класицизма и романтизма у Француској, по позиву в. 
проф. др Александра Игњатовића. 

 У оквиру изборног предмета Уметност и архитектура Европе у доба класицизма и 
романтизма на основним академским студијама, школске 2013/2014. године, одржала је 
предавање под називом: Револуционарни и визионарски класицизам у Француској, Италији, 
Немачкој и Енглеској, по позиву в. проф. др Александра Игњатовића. 

 У оквиру изборног предмета Уметност и архитектура Европе у доба класицизма и 
романтизма на основним академским студијама, школске 2013/2014. године, одржала је 
предавање под називом: Археолошки класицизам у Европи, по позиву в. проф. др Александра 
Игњатовића. 

 У оквиру изборног предмета Уметност и архитектура Европе у доба класицизма и 
романтизма на основним академским студијама, школске 2013/2014. године, одржала је 
предавање под називом: Империјалистички класицизам у Европи, по позиву в. проф. др 
Александра Игњатовића. 

 У оквиру изборног предмета Уметност и архитектура Европе у доба класицизма и 
романтизма на основним академским студијама, школске 2013/2014. године, одржала је 
предавање под називом: Архитектура романтизма у Енглеској, по позиву в. проф. др 
Александра Игњатовића. 

 У оквиру изборног предмета Архитектура и национални идентитет на мастер академским 
студијама, школске 2013/2014. године, одржала је предавање под називом: Француска и 
стварање националног идентитета кроз архитектуру, по позиву в. проф. др Александра 
Игњатовића. 

 У оквиру изборног предмета Архитектура и национални идентитет на мастер академским 
студијама, школске 2013/2014. године, одржала је предавање под називом: Велика Британија и 
архитектура у служби грађења националног идентитета, по позиву в. проф. др Александра 
Игњатовића. 

 У оквиру изборног предмета Архитектура и национални идентитет на мастер академским 
студијама, школске 2013/2014. године, одржала је предавање под називом: Италија и 
архитектура у служби грађења националног идентитета, по позиву в. проф. др Александра 
Игњатовића. 

 У оквиру обавезног предмета Историја и теорија архитектуре на мастер академским 
студијама, школске 2013/2014. године, одржала је предавање под називом: Естетика и 
симболика у архитектури, по позиву в.проф. др Мирјане-Ротер Благојевић, в.проф. др 
Александра Игњатовића и доц. др Гордане Милошевић-Јевтић. 
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 У оквиру изборног предмета Основе симболичке и естетске комуникације у архитектури на 
мастер академским студијама, школске 2013/2014. године, одржала је предавање под називом: 
Естетика и симболика у архитектури у XVII и XVIII веку, по позиву проф. др Владимира Мака. 

 У оквиру изборног предмета Основе симболичке и естетске комуникације у архитектури на 
мастер академским студијама, школске 2013/2014. године, одржала је предавање под називом: 
Неомарксистичка естетика у архитектури, по позиву проф. др Владимира Мака. 

 У оквиру предмета Визуелна култура и архитектура: значење и тумачење на мастер 
академским студијама М5A – Пројекат 1, школске 2013/2014. године, одржала је предавање под 
називом: Визуелна култура фашизма у Италији, по позиву в. проф. др Александра Игњатовића. 

Школска 2010/2011. година 

 У оквиру обавезног предмета Историја и теорија архитектуре на мастер академским 
студијама, школске 2010/2011. године, одржала је предавање под називом: Естетичка 
разматрања у француској теорији архитектуре XVIII и XIX века, по позиву в.проф. др Мирјане-
Ротер Благојевић, в.проф. др Александра Игњатовића и доц. др Гордане Милошевић-Јевтић. 

 У оквиру изборног предмета Архитектура у Србији у 19. и 20. веку на мастер академским 
студијама, школске 2010/2011. године, одржала је предавање под називом: Милутин 
Борисављевић: архитекта, естетичар и критичар, по позиву в. проф. др Александра 
Игњатовића и в.проф. др Мирјана Ротер Благојевић. 

 У оквиру изборног предмета Архитектура у Србији у 19. и 20. веку на мастер академским 
студијама, школске 2010/2011. године, одржала је предавање под називом: Богдан Богдановић 
архитекта и неимар, по позиву в. проф. др Александра Игњатовића и в.проф. др Мирјана Ротер 
Благојевић. 

 У оквиру предмета M5.1 Студио Усмерење Архитектура на мастер академским студијама, 
школске 2010/2011. године, одржала је предавање под називом: Богдан Богдановић архитекта 
чудесног пера, по позиву доц. Ивана Рашковића.  

 У оквиру изборног предмета Уметност и архитектура Европе у доба класицизма и 
романтизма на основним академским студијама, школске 2010/2011. године, одржала је 
предавање под називом: Архитектура класицизма у Француској, по позиву в. проф. др 
Александра Игњатовића. 

 У оквиру изборног предмета Уметност и архитектура Европе у доба класицизма и 
романтизма на основним академским студијама, школске 2010/2011. године, одржала је 
предавање под називом: Архитектура неокласицизма и романтизма у Енглеској, по позиву в. 
проф. др Александра Игњатовића. 

 У оквиру изборног предмета Основе симболичке и естетске комуникације у архитектури на 
мастер академским студијама, школске 2010/2011. године, одржала је предавање под називом: 
Естетичка разматрања у архитектури класицизма у Француској, по позиву проф. др 
Владимира Мака. 

 У оквиру изборног предмета Основе симболичке и естетске комуникације у архитектури на 
мастер академским студијама, школске 2010/2011. године, одржала је предавање под називом: 
Чарлс Рени Мекинтош – естетика глазговскe школе, по позиву проф. др Владимира Мака. 

 У оквиру изборног предмета Основе симболичке и естетске комуникације у архитектури на 
мастер академским студијама, школске 2010/2011. године, одржала је предавање под називом: 
Футуризам – естетика брзине, по позиву проф. др Владимира Мака. 
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Школска 2009/2010. година 

 У оквиру изборног предмета Уметност и архитектура дугог XIX века - Европа: 1789–1918 на 
основним академским студијама, школске 2009/2010. године, одржала је предавање под 
називом: Архитектура класицизма у Француској, по позиву доц. др Александра Игњатовића. 

 У оквиру изборног предмета Уметност и архитектура дугог XIX века - Европа: 1789–1918 на 
основним академским студијама, школске 2009/2010. године, одржала је предавање под 
називом: Архитектура неокласицизма и романтизма у Енглеској, по позиву доц. др 
Александра Игњатовића. 

 У оквиру изборног предмета Архитектура и национални идентитет на мастер академским 
студијама, школске 2009/2010. године, одржала је предавање под називом: Креирање 
француског националног идентитета кроз разматрања француске теорије архитектуре, по 
позиву доц. др Александра Игњатовића. 

 У оквиру изборног предмета Архитектура у Србији у 19. и 20. веку на мастер академским 
студијама, школске 2009/2010. године, одржала је предавање под називом: Милутин 
Борисављевић: архитекта, естетичар и критичар, по позиву доц. др Александра Игњатовића 
и в.проф. др Мирјана Ротер Благојевић. 

 У оквиру изборног предмета Архитектура у Србији у 19. и 20. веку на мастер академским 
студијама, школске 2009/2010. године, одржала је предавање под називом: Богдан Богдановић 
архитекта и неимар, по позиву доц. др Александра Игњатовића и в.проф. др Мирјана Ротер 
Благојевић. 

2.3. Активности у настави и у вези са наставом, поред наведеног рада на наставним предметима 
Архитектонског факултета, као и сарадња са домаћим и међународним институцијама 
 

 Током школске 2015/2016. године координира сарадњу са професором Анђелом Гуарином 
(Angelo Guarino) поводом рада на заједничком пројекту Horizon 2020 on Cultural Heritage, између 
Архитектонског факултета Универзитета у Београду и факултета La Sapienza – Università di Roma у 
Риму. 

 У току школске 2009/2010 и 2010/2011. године (са доц. др Александром Игњатовићем), у оквиру 
изборног предмета Архитектура и национални идентитет на I години мастер академских 
студија архитектуре, организује и води стручну екскурзију студената у обилазак културно-
природне целине Авала и споменика Незнаном јунаку на Авали у околини Београда. 

 Од школске 2007/2008 и 2008/2009. године ангажована је у функцији секретара међународног 
истраживачког пројекта “Balkan Architecture of the 19th and 20th Century: Aesthetics Theories and 
Developement of Styles” који је потписан између Архитектонског факултета у Београду и Народног 
музеја Атине (Museum of the City of Athens — Vouros-Eutaxias Foundation) као домаћина пројекта 
и других земаља (Бугарска, Румунија, Словенија и Француска). 

 Стручна и техничка помоћ приликом селекције и набавке књига за Библиотеку Факултета у 
облику предлога за куповину књига из области естетике, историје и теорије архитектуре, 
индустријског дизајна и архитектонско урбанистичког пројектовања, које чине вредан радни 
материјал за неколико наставних предмета са Департмана за архитектуру.  

 Кабинету и Библиотеци је донирала неколико књига и фотокопија значајних за рад студената на 
студијским програмима на којима учествује у спровођењу наставних активности. 

 Радила је на састављању документације која се представља на предавањима, затим на 
архивирању књига, рукописа и оригиналних архивских документа из области естетике 
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архитектуре, опште естетике, историје и теорије архитектуре, индустријског дизајна и 
архитектонског урбанистичког пројектовања. 

 

 Радила је на систематизацији  и дигитализацији слајдова из области естетике архитектуре, 
историје и теорије архитектуре, индустријског дизајна и архитектонско урбанистичког 
пројектовања. 

 

 Ангажовање око селекције, валоризације, набавке и фотокопирања стручне литературе за рад на 
више предмета Департмана за архитектуру. 

 

 Упућивање студената у начин рада у Библиотеци Факултета, као и у другим библиотекама 
(Универзитетској библиотеци, Народној библиотеци, Библиотеци Српске академије наука и 
уметности и другим библиотечким установама, Архиву Србије, Архиву Југославије, итд.). 

 

 Упућивање и едукација студената у коришћењу Online Education апликација и часописа (Jstor, 
Kobson, Archives.org, итд.) 

 
2.4. Ваннаставне активности у оквиру Факултета 
 
Од ваннаставних активности значајних за Факултет истиче се учешће др Ирене Кулетин Ћулафић у раду 
четири међународна научна скупа и у вођењу сесија: 
 
2.4.1. Вођење сесија на научним конференцијама: 
 

 Године 2019, др Ирена Кулетин Ћулафић на међународној конференцији SmartArt – Art and 
Science Applied “From Inspiration to Interaction”, учествује као модератор сесије History and Theory 
of Applied Arts (Belgrade: Serbian Academy of Sciences and Arts, Faculty of Applied Arts in Belgrade, 
28-30 October 2019). 

 Године 2019, на међународној конференцији 21st International Congress of Aesthetics: Possible 
Worlds of Contemporary Aesthetics: Aesthetics Between History, Geography and Media, учествује као 
модератор сесије Aesthetics of Architecture и као модератор пленарног предавања професора 
Peter Osborn (Belgrade: University of Belgrade – Faculty of Architecture, 28-30 October 2019). 

 Године 2018, на међународној конференцији 1st International Conference on Production in Urban 
Environments: Urban Production, учествује као модератор сесије Architecture and Production 
(Belgrade: University of Belgrade – Faculty of Architecture, Faculty of Organisational Sciences 
University of Belgrade and University of Mincho Portugal, 17-19 October 2018). 

 Године 2015, на међународној конференцији IAA- International Scientific Conference: Revisions of 
Modern Aesthetics, учествује као модератор сесије Contemporary and Medieval Art (Belgrade: 
University of Belgrade- Faculty of Architecture and Society for Aesthetics of Architecture and Visual 
Arts Serbia (DEAVUS), 26-28 June 2015). 

2.5. Јавна предавања ван Факултета и стручни семинари 

Др Ирена Кулетин Ћулафић је одржала више веома запажених и посећених јавних предавања у 
различитим стручним институцијама у земљи и иностранству. 

 У Амбасади републике Србије у Риму одржала је јавно предавање  на тему La pittura serba 
medievale - Средњовековно српско сликарство (18.03.2018) 

 У Амбасади републике Србије у Риму одржала је јавно предавање  на тему Il patrimonio 
immateriale  della Serbia - Нематеријално наслеђе Србије (23.09.2018)  
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 У Амбасади републике Србије у Риму одржала је јавно предавање  на тему I monasteri della 
Serbia - Српски манастири (06.10.2017) 

 У Центру за планирање урбаног развоја – ЦЕП у Београду,  оквиру трибине ”Разговори средом” 
подржане од стране Инжењерске коморе Србије, одржала је јавно предавање  на тему 
Филозофска промишљања о делу Богдана Богдановића, ур. трибине Вук Ђуровић, бр. 079, 
(13.05.2015.) 

2.6. Изложбе студентских радова рађених на изборним предметима и радионицама, у оквиру и ван 
Архитектонског факултета 

 Др Ирена Кулетин Ћулафић била је коаутор изложбе студентских радова Градитељи 
архитектуре у Србији у XIX и XX веку, која је одржана у Свечаној сали Архитектонског факултета 
у Београду, (Београд), 2010. 

 Била је коаутор изложбе студентских радова Градитељи – Архитектура у Србији у 19. и 20. 
веку, која је одржана од 8.4 – 18. 5. 2011. године у свечаној сали Завода за заштиту споменика 
културе града Београда, (Београд), 2011. 

 

3. НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД 

3.1. Монографије, монографске студије, тематски зборници, лексикографске и картографске 
публикације међународног значаја (М 10) 
 

Није наведено. 

3.2. Радови објављени у научним часописима са SCI, SSCI или AНCI листе - радови објављени у 
научним часописима међународног значаја; научна критика; уређивање часописа (М 20) 

M22 Radosavljević, Uroš; Kuletin Ćulafić, Irena. ”Use of Cultural Heritage for Place Branding in Educational 
Projects: The Case of Smederevo and Golubac Fortresses on the Danube”, Sustainability, MDPI AG 
Publisher in Basel, Switzerland, Vol. 11, No. 19, 5234 (September 2019), 
https://doi.org/10.3390/su11195234, (ISSN 2071-1050). IF 2.592 

M24 Kuletin Ćulafić, Irena. ”Marc Antoine Laugier’s aesthetic postulates of architectural theory”, Spatium 
International Review, Institute of Architecture and Urban & Spatial Planning of Serbia Publisher, 
Belgrade, No. 23, (October 2010), pp. 46-50; (ISSN 1450-569X); COBISS.SR-ID – 181022220. 

 
3.3. Зборници међународних научних скупова (М 30) 

M33 Kuletin Ćulafić, Irena (2015). “Aesthetics of Architectural Image: The 19th Century prints of Ancient 
and Medieval Architecture Versus 21th Century Printed Image of Digital Architecture”. International 
Scientific Conference: Revisions of Modern Aesthetics, (ed. Miško Šuvaković, Vladimir Mako i Vladinir 
Stevanović), (Belgrade: University of Belgrade- Faculty of Architecture and Society for Aesthetics of 
Architecture and Visual Arts Serbia (DEAVUS), 26-28 June 2015), 570-582. ISBN 978-86-7924-143-6. 
ISBN - 978-86-7924-144-3; COBISS.SR-ID – 513070225 

 
M34  Kuletin Ćulafić, Irena (2019). ”Everyday Aesthetics in Architecture and Applied Arts”. International 

Conference SmartArt – Art and Science Applied “From Inspiration to Interaction”, (Belgrade: Serbian 
Academy of Sciences and Arts, Faculty of Applied Arts in Belgrade, 28-30 October 2019), 18. 

 
M34 Kuletin Ćulafić, Irena (2019). “Philosophy and Aesthetics of Architecture: From Big Mac and Ikea 

Society to the Environmental Aesthetics, Smart Cities and Storytelling Architecture”. Conference 
Proceedings 21st International Congress of Aesthetics: Possible Worlds of Contemporary Aesthetics: 
Aesthetics Between History, Geography and Media, Book of Abstracts, (ed. Nataša Janković, Boško 

https://doi.org/10.3390/su11195234
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Drobnjak i Marko Nikolić) (Belgrade: University of Belgrade – Faculty of Architecture, 28-30 October 
2019), 676-677. ISBN 978-86-7924-223-5. 

 
M34  Kuletin Ćulafić, Irena; Furundžić, Danilo; Parežanin, Vladimir (2018). “City Production Paradigms: 

Historical Overview”. 1st International Conference on Production in Urban Environments: Urban 
Production Conference Proceedings (Belgrade: University of Belgrade – Faculty of Architecture, Faculty 
of Organisational Sciences University of Belgrade and University of Mincho Portugal, 17-19 October 
2018), 12. 

 
M34 Kuletin Ćulafić, Irena (2016). “I monasteri della Serbia”. International Congress - XIV Convegno 

Liturgico Internazionale: Viste da fuori- L'esterno delle chiese –The Exterior of Churches, Conference 
Proceedings Ufficio per i Beni Culturali Ecclesiastici, Consiglio Nazionale Achitetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori, (ed. Enzo Bianchi), (Magnano, Italia: Monastero di Bose, 2-4 June 2016), 
15. 

 
M34 Kuletin Ćulafić, Irena (2016). “Improving mutual understanding among Europeans by working through 

troubled past”. 2nd International Scientific Conference meeting on Projects for H2020 Calls 2016-2017 
on Cultural Heritage, (Rome: Università di Roma – Instituto di Roma and CNR- National Committee 
"Science and Technology for Cultural Heritage”, 11 March 2016), 23-24. 

 
M34 Kuletin Ćulafić, Irena (2015). “Aesthetics of Architectural Image: The 19th Century prints of Ancient 

and Medieval Architecture Versus 21th Century Printed Image of Digital Architecture”. International 
Scientific Conference: Revisions of Modern Aesthetics, Book of Abstracts, (ed. Miško Šuvaković, 
Vladimir Mako i Vladinir Stevanović), (Belgrade: University of Belgrade- Faculty of Architecture and 
Society for Aesthetics of Architecture and Visual Arts Serbia (DEAVUS), 2015, 26-28 June 2015), 154-
155. ISBN 978-86-7924-143-6. 

 
M34  Kuletin Ćulafić, Irena (2014). “Philosophic reflections on the work of Bogdan Bogdanovic – Socialist 

utopia and realistic fantasy”. 2nd  International Conference and Exhibition on Architecture: On 
Architecture – Facing the Future, STRAND – Sustainable Urban Society Association, Book of Abstracts, 
(ed. Ružica Bogdanović), (Belgrade: Serbian Academy of Sciences and Arts, STRAND – Sustainable 
Urban Society Association, 1-15 December 2014), 28. ISBN  978-86-89111-05-7. 

 
3.4. Монографије националног значаја, тематски зборници, лексикографске и картографске 
публикације националног значаја; научни преводи и критичка издања грађе, библиографске 
публикације (М 40) 

M43 Кулетин Ћулафић, Ирена. Естетичка теорија архитектуре Марка-Антоана Ложијеа,  (Београд: 
Универзитет у Београду – Архитектонски факултет, 2011), 203 стр; ISBN 978-86-7924-047-7; 
COBISS.SR-ID 181443596. 

 
M44 Кулетин Ћулафић, Ирена. “Теорија архитектуре у Србији између два светска рата”, поглавље у 

монографији М. Шуваковића (ед.), Историја уметности у Србији XX век: Модерна и 
модернизми 1878-1941, Том III, (Београд: Орион Арт и Катедра за музикологију Факултета 
музичке уметности Универзитета у Београду, 2014), стр. 705-716. ISBN 978-86-6389-005-3; 
COBISS.SR-ID - 209567500 

 
3.5. Радови у часописима националног значаја (М 50) 

M52 Kuletin Ćulafić, Irena. ”Architectural Work of Aleksandar Deroko – Beauty of Emotional Creativity”,  
Serbian Architectural Journal (SAJ), University of Belgrade - Faculty of Architecture, Belgrade, No. 23, 
(2019), pp. 1-42; ISSN 1821-3952; COBISS.SR-ID - 277726220  
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3.6. Зборници скупова националног значаја (М 60) 

Није наведено. 

3.7. Магистарске и докторске дисертације (М 71-72) 

М 71 Кулетин Ћулафић, Ирена. Научна естетика архитектуре Милутина Борисављевића, (Београд: 
Архитектонски факултет, 2012). 

 
М72 Кулетин Ћулафић, Ирена. Истраживање естетичке теорије архитектуре Марк-Антоана Ложијеа, 

(Београд: Архитектонски факултет, 2008). 

М72 Кулетин Ћулафић, Ирена. Étude avant projet pour la architectural-urbain projet de la marché de 
vente en gros dans le block  № 53 à Nouveau Belgrade (Предпројектна студија за израду 
архитектонско-урбанистичког пројекта велетржнице у блоку број 53 на Новом Београду), (Париз: 
École Centrale Paris, 2006). 

 
3.8. Списак објављених некатегорисаних научних и стручних радова 

 Ротер-Благојевић, Мирјана; Игњатовић, Александар; Кулетин Ћулафић, Ирена; Николић, Марко и 
Димитријевић-Марковић, Светлана. „Приказ изложбе радова студената Архитектонског 
факултета Универзитета у Београду и серије предавања о градитељима новијег доба“, Наслеђе, 
XII (2011), стр. 307-311. ISSN 1450-605X. 

 Кулетин Ћулафић, Ирена. ”Богдан Богдановић”, Архитектон, бр. 6 (2010), (Београд), стр.102-
111. (ISSN: 1821- 2476 COBISS.SR-ID 169237004). 

 Кулетин Ћулафић, Ирена. ”Споменици вајани маштом” – Поводом смрти Богдана Богдановића, 
дневни лист Политика, (Београд), 22.06.2010, стр.14. 

 Кулетин Ћулафић, Ирена. “Ампир у Средњој Европи”, AG magazin, бр. 46 (2009), (Београд), стр. 
12-16. (ISSN: 1451-3684=AG magazine. COBISS.SR/ID 104517900). 

 Кулетин Ћулафић, Ирена. “Неокласицизам у Средњој Европи”, AG magazin, бр. 45 (2009), 
(Београд), стр. 12-17. (ISSN: 1451-3684=AG magazine. COBISS.SR/ID 104517900). 

 Кулетин Ћулафић, Ирена. “Осло – Град у срцу природе”, AG magazin, бр.39 (2008), (Београд), стр. 
14-21. (ISSN: 1451-3684=AG magazine. COBISS.SR/ID 104517900). 

 Кулетин Ћулафић, Ирена. “Неокласицизам у Енглеској – Стил Адам”, AG magazin,    бр. 35 (2007), 
(Београд), стр. 10-16. (ISSN: 1451-3684=AG magazine. COBISS.SR/ID 104517900). 

 Кулетин Ћулафић, Ирена. “Ауто-центар “Ауточачак - Шкода” у Београду - Ново здање на Новом 
Београду”, AG magazin, бр. 35 (2007), (Београд),  стр. 62-66. (ISSN: 1451-3684=AG magazine. 
COBISS.SR/ID 104517900). 

 Кулетин Ћулафић, Ирена. “Футуризам – Лепота брзине”, AG magazin, бр. 34 (2007), (Београд),  
стр.10-16. (ISSN: 1451-3684=AG magazine. COBISS.SR/ID 104517900). 

 Кулетин Ћулафић, Ирена. “Ампир – Царски стил Наполеона Бонапарте”, AG magazin, бр. 33 
(2006), (Београд), стр. 14-19. (ISSN: 1451-3684=AG magazine. COBISS.SR/ID 104517900). 

 Кулетин Ћулафић, Ирена. “Кубизам – Револуција у уметности и архитектури”, AG magazin, бр. 32 
(2006), (Београд),  стр. 10-14. (ISSN: 1451-3684=AG magazine. COBISS.SR/ID 104517900). 

 Кулетин Ћулафић, Ирена. “Директоријум – Еволуција неокласицизма у Француској”, AG magazin, 
бр. 32 (2006), (Београд),  стр. 22-25. (ISSN: 1451-3684=AG magazine. COBISS.SR/ID 104517900). 
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 Кулетин Ћулафић, Ирена. “Амстердамска школа – Јединство у различитости”, AG magazin, бр. 31, 
(2006) (Београд), стр. 14-18. (ISSN: 1451-3684=AG magazine. COBISS.SR/ID 104517900). 

 Кулетин Ћулафић, Ирена. “Експресионизам – Емоције као реакција на отуђење друштва”, AG 
magazin, бр. 30 (2006) (Београд), стр. 14-18. (ISSN: 1451-3684=AG magazine. COBISS.SR/ID 
104517900). 

 Кулетин Ћулафић, Ирена. “Стил транзиција – Прелазни стил између стилова Луј XV и Луј XVI”, AG 
magazin, бр. 30 (2006), (Београд), стр.22-23. (ISSN: 1451-3684=AG magazine. COBISS.SR/ID 
104517900). 

 Кулетин Ћулафић, Ирена. “Неокласицизам у Француској – Стил Луј XVI”, AG magazin, бр. 31 
(2006), (Београд), стр. 24-35. (ISSN: 1451-3684=AG magazine. COBISS.SR/ID 104517900). 

 Кулетин Ћулафић, Ирена. “Од Arts & Crafts-a до Der Deutche Werkbund-a – Занати и индустрија”, 
AG magazin, бр. 29 (2006), (Београд), стр. 14-19. (ISSN: 1451-3684=AG magazine. COBISS.SR/ID 
104517900). 

 Кулетин Ћулафић, Ирена. “Рококо у Италији и Немачкој”, AG magazin, бр. 29 (2006), (Београд), 
стр. 22-26. (ISSN: 1451-3684=AG magazine. COBISS.SR/ID 104517900). 

 Кулетин Ћулафић, Ирена. “École Centrale Paris– Велика школа без граница”, AG magazin, бр. 39 
(2006), (Београд), стр. 28-31. (ISSN: 1451-3684=AG magazine. COBISS.SR/ID 104517900). 

 Кулетин Ћулафић, Ирена. “Френк Лојд Рајт - Последњи романтичар XIX века и први модерни 
архитекта”, AG magazin, бр. 28 (2005), стр. (Београд),  12-19. (ISSN: 1451-3684=AG magazine. 
COBISS.SR/ID 104517900). 

 Кулетин Ћулафић, Ирена. “Енглески стилови у XVIII веку”, AG magazin, бр. 28 (2006), (Београд), 
стр. 26-30. (ISSN: 1451-3684=AG magazine. COBISS.SR/ID 104517900). 

 Кулетин Ћулафић, Ирена. “Француски дворски стилови – Луј XIV, Регенство и Луј XV”, AG magazin, 
бр. 27 (2005), (Београд),  стр. 30-35. (ISSN: 1451-3684=AG magazine. COBISS.SR/ID 104517900). 

 Кулетин Ћулафић, Ирена. “Ка модерној архитектури – Берлахе, Пере и Гарније”, AG magazin, бр. 
26 (2005), (Београд), стр.12-18. (ISSN: 1451-3684=AG magazine. COBISS.SR/ID 104517900). 

 Кулетин Ћулафић, Ирена. “Намештај у доба барока”, AG magazin, бр. 26 (2005), (Београд), стр.38-
42. (ISSN: 1451-3684=AG magazine. COBISS.SR/ID 104517900). 

 Кулетин Ћулафић, Ирена. “Корак даље од Арт Нувоа – Адолф Лос и Анри ван де Велде”, AG 
magazin, бр. 25 (2005), (Београд), стр. 12-17. (ISSN: 1451-3684=AG magazine. COBISS.SR/ID 
104517900). 

 Кулетин Ћулафић, Ирена. “Наместај и унутрашња декорација доба ренесансе на северу Европе: 
Француска, Немачка и Енглеска”, AG magazin, бр. 25 (2005), (Београд),стр. 32-36. (ISSN: 1451-
3684=AG magazine. COBISS.SR/ID 104517900). 

 Кулетин Ћулафић, Ирена. “Монтажне куће Nobel Company d.o.o. – За два и по месеца до новог 
дома”, AG magazin, бр. 25 (2006), (Београд), стр. 88-93. (ISSN: 1451-3684=AG magazine. 
COBISS.SR/ID 104517900). 

 Кулетин Ћулафић, Ирена. “TRELLEBORG – Хидроизолациони системи и материјали”, AG magazin, 
бр. 25 (2005), (Београд),  стр. 94-97. (ISSN: 1451-3684=AG magazine. COBISS.SR/ID 104517900). 

 Кулетин Ћулафић, Ирена. “Сецесија – Последња искра декадентне аустријске монархије”, AG 
magazin, бр. 24 (2005), (Београд), стр 10-16. (ISSN: 1451-3684=AG magazine. COBISS.SR/ID 
104517900).  



25 

 

 Кулетин Ћулафић, Ирена. “Намештај и унутрашња декорација доба ренесансе у Италији”, AG 
magazin, бр. 24 (2005), (Београд), стр. 34-37. (ISSN: 1451-3684=AG magazine. COBISS.SR/ID 
104517900). 

 Кулетин Ћулафић, Ирена. “XIII салон урбанизма у Бања Луци, РС, БИХ, 8-15 новембра 2004. 
године”, AG magazin, бр. 24 (2004), (Београд),  стр. 28-29. (ISSN: 1451-3684=AG magazine. 
COBISS.SR/ID 104517900). 

 Кулетин Ћулафић, Ирена. “Vaillant производи – Зеолитна топлотна пумпа”, AG magazin, бр. 24 
(2005), (Београд), стр. 110-111. (ISSN: 1451-3684=AG magazine. COBISS.SR/ID 104517900). 

 Кулетин Ћулафић, Ирена. “Термофасаде ФИМА - Брз и ефикасан начин термичке заштите вашег 
дома са уштедом енергије до 50%”, AG magazin, бр. 24 (2005), (Београд), стр. 112-116. (ISSN: 
1451-3684=AG magazine. COBISS.SR/ID 104517900). 

 Кулетин Ћулафић, Ирена. “Art Nouveau –  Нови стил на крају XIX века”, AG magazin, бр. 23 (2005), 
(Београд), стр. 8-15. (ISSN: 1451-3684=AG magazine. COBISS.SR/ID 104517900). 

 Кулетин Ћулафић, Ирена. “Намештај у старом и средњем веку”, AG magazin, бр. 23 (2005), 
(Београд), стр. 30-33. (ISSN: 1451-3684=AG magazine. COBISS.SR/ID 104517900). 

 Кулетин Ћулафић, Ирена. “Vaillant производи – Модернизација грејања кондензационом 
технологијом”, AG magazin, бр. 23 (2005), (Београд), стр. 104-105. (ISSN: 1451-3684=AG magazine. 
COBISS.SR/ID 104517900). 

 Кулетин Ћулафић, Ирена. “Чикашка школа – Зачетак америчке  модерне архитектуре”, AG 
magazin, бр. 22 (2004), (Београд), стр. 6-11. (ISSN: 1451-3684=AG magazine. COBISS.SR/ID 
104517900). 

 Кулетин Ћулафић, Ирена. “Музејски комплекс Националне галерије на Малом ратном острву – 
Дипломски рад студента архитектуре Ирене Кулетин”, AG magazin, бр. 22 (2004), (Београд), стр. 
36-42. (ISSN: 1451-3684=AG magazine. COBISS.SR/ID 104517900). 

 Кулетин Ћулафић, Ирена. “Hypo Plaza – Још један градитељски бисер на Новом Београду”, AG 
magazin, бр. 22 (2004), (Београд),  стр. 56-60. (ISSN: 1451-3684=AG magazine. COBISS.SR/ID 
104517900). 

 Кулетин Ћулафић, Ирена. “Vaillant производи – гасни котлови”, AG magazin, бр. 22 (2005), 
(Београд), стр. 100-101. (ISSN: 1451-3684=AG magazine. COBISS.SR/ID 104517900). 

 Кулетин Ћулафић, Ирена. “Стварање великих светских метропола – Урбанистички подухвати XIX 
века: Париз, Беч, Барселона”, AG magazin, бр. 21 (2004), (Београд), стр. 18-27. (ISSN: 1451-
3684=AG magazine. COBISS.SR/ID 104517900). 

 Кулетин Ћулафић, Ирена. “Public Art and Space по други пут у Београду”, AG magazin, бр. 21 
(2004), (Београд), стр. 52-57. (ISSN: 1451-3684=AG magazine. COBISS.SR/ID 104517900). 

 Кулетин Ћулафић, Ирена. “XIX век – Сусрет традиције и модерности”, AG magazin, бр. 20 (2004), 
(Београд), стр. 8-15. (ISSN: 1451-3684=AG magazine. COBISS.SR/ID 104517900). 

 Кулетин Ћулафић, Ирена. “Неокласицизам – Почетак модерног доба”, AG magazin, бр. 18 (2004), 
(Београд), стр. 10-16. (ISSN: 1451-3684=AG magazine. COBISS.SR/ID 104517900). 

 Кулетин Ћулафић, Ирена. “Заха Хадид -  Прва жена добитник Прицкерове награде за архитектуру 
у 2004. години”, AG magazin, бр. 19 (2004), (Београд), стр. 18-21.  

 Кулетин Ћулафић, Ирена. “Барок – Епоха црквене и дворске моћи”, AG magazin, бр. 18 (2004), 
(Београд), стр. 8-12. (ISSN: 1451-3684=AG magazine. COBISS.SR/ID 104517900). 
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 Кулетин Ћулафић, Ирена. “Златно доба ренесансе – О божански роде у облику човека”, AG 
magazin, бр. 17 (2003), (Београд), стр. 8-12. (ISSN: 1451-3684=AG magazine. COBISS.SR/ID 
104517900). 

 Кулетин Ћулафић, Ирена. “Пословна зграда на Врачарском платоу – Конкурс грађевинског 
предузећа Гранит-Инвест”, AG magazin, бр. 17 (2003), (Београд), стр. 44-47. (ISSN: 1451-3684=AG 
magazine. COBISS.SR/ID 104517900). 

 Кулетин Ћулафић, Ирена. “Public Art and Space – једна другачија слика Београда”, AG magazin, бр. 
16 (2003), (Београд),  стр. 22-26. (ISSN: 1451-3684=AG magazine. COBISS.SR/ID 104517900). 

3.9. Радови који су излагани на међународним конференцијама 2019. године и који ће бити  
штампани у целини у Зборницима конференција: 

 Kuletin Ćulafić, Irena. “Philosophy and Aesthetics of Architecture: From Big Mac and Ikea Society to 
the Environmental Aesthetics, Smart Cities and Storytelling Architecture”. 21st International Congress 
of Aesthetics: Possible Worlds of Contemporary Aesthetics: Aesthetics Between History, Geography and 
Media, (Belgrade: University of Belgrade – Faculty of Architecture, 28-30 October 2019). Rad je 
prihvaćen da bude objavljen u celini u Serbian Architectural Journal (SAJ), University of Belgrade - 
Faculty of Architecture, Belgrade, No. 24, ISSN 1821-3952; COBISS.SR-ID – 277726220 
 

3.10. О делу др Ирене Кулетин Ћулафић су објављени следећи текстови: 

 Божовић, Ратко “Приказ књиге Естетичка теорија архитектуре Марка-Антоана Ложијеа”, 
Архитектура и урбанизам: часопис за просторно планирање, урбанизам и архитектуру, бр. 
32 (2011), (Београд: Институт за архитектуру и урбанизам Србије (ИАУС)), стр. 93-94. ISSN 0354-
6055. 
 

4.0.  СТРУЧНИ И УМЕТНИЧКИ РАД 

 
4.1. Реализована стручна вођења кроз музеје и локалитете у земљи и иностранству  
 

 март 2019. Стручно вођење дипломатске делегације Републике Србије кроз поставку 
Ватиканских музеја у Риму. 

 јун 2018. Стручно вођење дипломатске делегације Републике Србије кроз Кастел Гандолфо – 
Летња резиденција Свете Столице на језеру Албано у регији Лацио. 

 септембар 2018. Стручно вођење дипломатске делегације Републике Србије кроз поставку 
Ватиканских музеја у Риму. 

 јануар 2018. Стручно вођење делегације Владе Републике Србије кроз поставку Ватиканских 
музеја у Риму и кроз вртове Ватикана. 

 септембар 2017. Стручно вођење дипломатске делегације Републике Србије кроз археолошки 
локалитет и историјско-природни комплекс вила Адријана и вила Есте у Тиволију. 

 новембар 2017. Стручно вођење дипломатске делегације Републике Србије кроз изложбу 
”Бернини” у Галерији Боргезе у Риму. 

 децембар 2017. Стручно вођење делегације Владе Републике Србије кроз поставку Ватиканских 
музеја у Риму. 

 мај 2016 Стручно вођење дипломатске делегације Републике Србије кроз поставку Museo di 
Roma  у палати Браски у Риму. 

 мај 2016 Стручно вођење дипломатске делегације Републике Србије кроз поставку Museo 
Nazionale Romano у палати Масимо у Риму. 

 април 2016 Стручно вођење дипломатске делегације Републике Србије кроз поставку музеја 
Галерије Боргезе у Риму. 

 април 2016 Стручно вођење дипломатске делегације Републике Србије кроз поставку музеја 
Галерије Спада и Museo Nazionale Romano у палати Алтемпс у Риму. 
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 јануар 2016 Стручно вођење дипломатске делегације Републике Србије кроз поставку 
Ватиканских музеја у Риму. 
 

4.2. Радно искуство у пракси поред академског рада на факултету 
 

 2015 Идејни пројекат и уређење ентеријера стана у улици Радослава Грујића бр. 24, Београд. 

 2013 Идејни пројекат и уређење ентеријера стана у улици Господара Вучића бр. 70, Београд. 

 2007 Идејни пројекат и уређење ентеријера стана у улици Кајмакчаланској бр. 63, Београд. 

 2005 Идејни пројекат и уређење ентеријера стана у улици Хаџи Рувимовој 24, Београд. 

 2004 Идејни пројекат и уређење ентеријера стана у улици Краља Петра Првог бр. 76, Београд. 

 2004 Сарадник у предузећу “GЕМАX” на пројекту Стамбена зграда у Улици Филипа Филиповића. 

 2003 Сарадник на пројекту “Пословна зграда у Мутаповој улици” код проф. арх. Миодрага 
Мирковића.  

 2003-2010. Стручни сарадник у стручном чаопису AG magazin - специјализованом часопису из 
области архитектуре и грађевинарства. Поред писања о актуелним темама из области 
архитектуре и урбанизма, самоиницијативно покреће два серијала под називима : 
“Историја архитектуре” и “Историја намештаја и унутрашње декорације”. 

 

5.0. ДОМАЋЕ И МЕЂУНАРОДНЕ НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА  

 
Др Ирена Кулетин Ћулафић је добитник међународне Награде Ранко Радовић за 2011. годину у 
области критичко-теоријских текстова о архитектури за књигу Естетичка теорија архитектуре 
Марка-Антоана Ложијеа, (Београд: Универзитет у Београду – Архитектонски факултет, 2011); ISBN 978-
86-7924-047-7; COBISS.SR-ID 181443596. 

 

6.0 АКТИВНОСТИ У ПРОФЕСИОНАЛНИМ УДРУЖЕЊИМА 

 

 Од 2017. године до данас, др Ирена Кулетин Ћулафић је члан међународне асоцијације 
Association of Art Historians.  

 Од 2013. године до данас, члан је удружења Society for Aesthetics of Architecture and Visual Arts 
Serbia (DEAVUS). 

 Од 2006. године до данас, члан је међународне асоцијације ADEF - L'Association des diplomes de 
l'ensiegnement superieur français.  

 Од 2006. године до данас, члан је међународне асоцијације AECP - L'Association des Centraliens 

 Од 2004. године до данас, члан је Савеза архитеката Србије – САС. 

 
7.0 УЧЕШЋЕ У НАУЧНИМ ПРОЈЕКТИМА 

 
 Није наведено. 
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III ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ др Катарини Анђелковић, дипл. инж. арх. 
 
1. ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ  

1.1. Основни подаци 

Др Катарина Анђелковић, дипл. инж. арх. рођена је 02.01.1983. у Београду. Године 1997. завршила је 
Основну школу ,,Сава Ковачевић'' (Вукова диплома), у Београду, а 2001. године матурирала је у 
Четрнаестој београдској гимназији у Београду. Године 2001. у Београду уписује основне студије на 
Архитектонском факултету и Факултет ликовних уметности Универзитета уметности, одсек сликарство. 
Године 2008. уписује Докторске академске студије архитектуре на Архитектонском факултету у 
Београду. Године 2013. у Београду оснива архитектонски биро. Године 2019. стиче Звање научни 
сарадник на захтев Института за архитектуру, урбанизам и просторно планирање (ИАУС). 

1.2. Професионално образовање и усавршавање, стечене дипломе и титуле 

2015. Диплома доктора техничких наука у области архитектуре и урбанизма, Универзитет у Београду – 
Архитектонски факултет 
Године 2008. уписује Докторске академске студије архитектуре на Архитектонском факултету у 
Београду, за које добија четворогодишњу стипендију Министарства за науку и технолошки развој 
Републике Србије. Експериментални део докторске дисертације кандидат развија у периоду 2009-
2012. године на престижним светским универзитетима: на Архитектонским факултетима као и на 
Академијама за лепе уметности - у Данској, Шведској, Норвешкој, Великој Британији, Ирској, 
Шпанији, Португалији и Словенији. Докторску дисертацију под насловом „Просторни контекст 
синематичке премисе архитектуре“ одбранила је 09.10.2015. године на Универзитету у Београду -  
Архитектонском факултету, чиме је стекла академски назив доктор наука-архитектура. 
2007. Диплома дипломираног инжењера архитектуре, Универзитет у Београду - Архитектонски 
факултет  
Године 2001. у Београду уписује основне студије на Архитектонском факултету и Факултет ликовних 
уметности Универзитета уметности, одсек сликарство. У току студија, као један од најбољих студената у 
генерацији, била је стипендиста Министарства науке и спорта Републике Србије - Фонда за младе 
таленте, Општине Врачар, ISOVER SAINT-GOBAIN годишње стипендије, компаније Veka, итд. Освојила је 
неколико студентских конкурса: једну 1. награду, једну 2. награду и ужи круг. Дипломирала је 2007. са 
дипломским радом под називом: „Просторно-програмска студија територије општине Врачар са 
мултифункционалним комплексом објеката садржаја културе на Цветном тргу у Београду, ментор проф. 
Владимир Лојаница, добила је Традиционалну награду Привредне коморе Београда за најбоље 
дипломске радове одбрањене на универзитетима у Србији у свим дисциплинама.  

1.3. Остале способности и вештине 

Одлично познавање рада на рачунару PHOTOSHOP CS6 | RHINO | 3D MAX | SKETCH-UP | ADOBE PREMIER 
FILM SOFTWARE | OFFICE | AUTO CAD FOR ARCHITECTS | ADOBE ILLUSTRATOR CS6 | ADOBE IN DESIGN CS6. 

Занимање: ARCHITECTURE DESIGN, URBAN DESIGN, RESEARCH, PUBLICATION, LIFE DRAWING, GRAPHIC ART, 
PAINTING, SCULPTING, CHOREOGRAPHY, GRAPHIC DESIGN, ARCHITECTURAL PHOTOGRAPHY, FILM, 
EXPERIMENTS WITH VIDEO, PROJECTION AND SPACE. 

1.4. Познавање страних језика 

Говори енглески (највиши ниво), француски (највиши ниво) и норвешки (почетни). 
 
1.5. Усавршавање професионалних компетенција 
 

 Децембар 2019, Учесник радионице на Orpheus Institute | Ghent Https://Orpheusinstituut.Be/En/: 
Bureau Of Cartographic Assemblages. Workshop / Tutors: Patricia Smith And Sarah K. Stanley / 11 
December, 2019 / Ghent, Belgium / 

https://orpheusinstituut.be/en/
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 Новембар 2019, Уписана у зимску школу Центра за интердисциплинарну анализу слика - 2019: 
Lynx - Center for The Interdisciplinary Analysis of Images at School for Advanced Studies in Lucca, аnd 
аt Kunsthistorisches Institut in Florenz, Italy: “Being On The Border. History аnd Theory оf Cut In 
Humanities And Social Sciences” / in Partnership With AIRSC – Italian Association For History оf 
Cinema Studies; ENCATC – European Network On Cultural Management And Policy; SIE – Italian 
Society For Aesthetics; SISF – Italian Society For Photography Studies / in Lucca and Florence 
November 2019 / Https://Lynxwinterschool.Imtlucca.It/Home  

 Новембар 2019, Учесник радионице на IМТ Lucca [School for Advanced Studies]: From Expanded To 
Cyber: De-Framing аnd Re-Framing Practices For Archaeological Reconstructions And Cinematographic 
Screens, Tutors: Dr. Rossella Catanese And Dr. Riccardo Olivito – November 26-29, 2019. Imt School 
For Advanced Studies Lucca, Lynx - Center For The Interdisciplinary Analysis Of Images, In Lucca, Italy / 
Https://Lynxwinterschool.Imtlucca.It/Home 

 Новембар 2019, Учесник радионице на IМТ Lucca [School for Advanced Studies]: Voyage En Italie: 
Photography And Cultural Heritage In Italy, Tutor: Dr. Linda Bertelli And Agnese Ghezzi – November 
26-29, 2019. Imt School For Advanced Studies Lucca, Lynx - Center For The Interdisciplinary Analysis Of 
Images, In Lucca, Italy / Https://Lynxwinterschool.Imtlucca.It/Home 

 Јуни – јули 2019, Једномесечни истраживачки боравак / Research in Riba Drawings & Archives 
Collections, in The Victoria & Albert Museum, Cromwell Road, London / & Research in The British 
Library – Reading Rooms / London, United Kingdom 

 Јули 2019, Учесник радионице на University Of Loughborough, United Kingdom - July 12, 2019 / 
Topic: Drawing Dialogues / Tutor: Seton Wakenshaw [Head Of Department: Northumbria School Of 
Design, At Northumbria University, School Of Design] Https://Blog.Lboro.Ac.Uk/Tracey/Drn2019-
Embodied-Drawing/ And: Https://Blog.Lboro.Ac.Uk/Tracey/Drn-2019-Embodied-Drawing-Schedule/ 

 Јули 2019, Учесник радионице на University Of Loughborough, United Kingdom - July 12, 2019 / 
Topic: Exploring Concepts Of Embodied Drawing / Tutors: Andrew Hall [Platform Reader For Narrative 
And Voice Ual Central Saint Martins Graphic Communication Programme], Maryclare Foa And Birgitta 
Hosea [Reader In Moving Image At The Animation Research Centre, Uca Farnham, United Kingdom 
And Researcher On Storyfutures [Ahrc Project]  Https://Blog.Lboro.Ac.Uk/Tracey/Drn2019-Embodied-
Drawing/ And: Https://Blog.Lboro.Ac.Uk/Tracey/Drn-2019-Embodied-Drawing-Schedule/ 

 21-26. март 2019, Учесник програма MAGIS INTERNATIONAL FILM STUDIES SPRING SCHOOL: 
конференција + радионице, Udine University, Italy.  

 Август 2018, Истраживање Riba Drawings & Archives Collections, Victoria & Albert Museum, 
Cromwell Road, London, UK. 

 Април, јули, август 2018, Истраживање реализовано у: The British Library – архиве и читаонице / 
& UCL Libraries, Bartlett / London, UK. 

 Септембар 2017, Гостујући истраживач у: The Art Institute Of Chicago / Архив / Chicago, Illinois / у 
својству члан истраживачког тима ”The American School оf Architecture,” у реализацији 
Департмана за архитектуру, College оf Architecture - University оf Oklahoma / истраживање 
финансирано из деканове канцеларије College оf Architecture. И интервју са проф. Ведраном 
Мимицом, на IIT [ Illinois Institute of Technology] Chicago, у септембру 2017. год. 

 Октобар 2015 - август 2017: Постдокторско истраживање “Time-based Regimes of Architectural 
Representation and Design. Cinematic Constructs,” резултат је монографија под истим називом 
(Orion Art, 2017). 

 6. април - 20. мај 2016, Гостујући истраживач и предавач на Институту за урбанизам, School оf 
Architecture аnd Design / Oslo, Norway. 

https://lynxwinterschool.imtlucca.it/home
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.imtlucca.it&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGdWxfipV1FPj22WBgYvNLiNVm6ng
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.imtlucca.it&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGdWxfipV1FPj22WBgYvNLiNVm6ng
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Flynx.imtlucca.it%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFUqYo0khoQPIHnIhmwXQmKMuwZmA
https://lynxwinterschool.imtlucca.it/home
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.imtlucca.it&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGdWxfipV1FPj22WBgYvNLiNVm6ng
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Flynx.imtlucca.it%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFUqYo0khoQPIHnIhmwXQmKMuwZmA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Flynx.imtlucca.it%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFUqYo0khoQPIHnIhmwXQmKMuwZmA
https://lynxwinterschool.imtlucca.it/home
https://blog.lboro.ac.uk/tracey/drn2019-embodied-drawing/
https://blog.lboro.ac.uk/tracey/drn2019-embodied-drawing/
https://blog.lboro.ac.uk/tracey/drn-2019-embodied-drawing-schedule/
https://blog.lboro.ac.uk/tracey/drn2019-embodied-drawing/
https://blog.lboro.ac.uk/tracey/drn2019-embodied-drawing/
https://blog.lboro.ac.uk/tracey/drn-2019-embodied-drawing-schedule/
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 Фебруар - јун 2015, Сертификовани курс монтаже и филмске режије, Школа филма Фокус, 
КОЛАРЧЕВ НАРОДНИ УНИВЕРЗИТЕТ, Београд. 

 2009, 2010, 2011, 2012. година, Ослo, развој експерименталног дела докторске дисертације у: 
Oslo School of Architecture and Design, менторство: проф. др Јони Аспен – директор истраживања, 
и проф. др Ендру Морисон - директор Дизајн центра за истраживање. Финансирано од стране 
Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије. Интервју са проф. Едвард Соџом, 
октобар 2012. године на Теолошком факултету Универзитета у Ослу. Интервју са координатором 
докторских студија Хенри Маинсом - Oslo School of Architecture and Design; уметником Стеларком 
у Ослу октобар 2012. год; урбаним и култур. географом Давид Пиндером у априлу 2013. године у 
Ослу; уметницима Сине Бул и Драганом Милетићем (тема: покретне слике, видео рад и теорија 
медија) 2011. године у уметничком атељеу Бул.Милетић у Ослу. 

 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. година, Копенхаген развој експерименталног дела докторске 
дисертације у: интервју са режисером и архитектом Мортен Милгором у Копенхагену, 
предавачем на KADK [Royal Danish Academy of Fine Arts – School of Architecture] у октобру 2012. 
године; Улрик Нилсен - биро Јан Гејл архитекти у Kопенхагену; Томас Валчер – биро Шмит Хамер 
Ласен архитекти у Копенхагену. Финансирано од стране Министарства за науку и технолошки 
развој Републике Србије. 

 2011 - 2012. године, у Енглеској и Ирској развој експерименталног дела докторске дисертације у: 
University of Dundee, Department of Architecture - проф. Стив Партриџ и проф. Лоренс Холм у 
Шкотској 2011. године. University of Brighton [Architecture]: са проф. др Стив Мајлсом – 
директором истраживања, у оквиру архитектонског програма, и проф. др Иваном Вингам. 
финансирано од стране Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије. 

 новембар 2012, Учесник радионице на Royal Hibernian Academy и изложба, тутор ирски уметник 
PJ LYNCH / сесије: истраживање форме и цртежа, у функцији израде докторске дисертације. 

 Мај - јуни 2009, Сертификовани курс академских вештина / тутор проф. Steve Quarrie, 
организовано од стране Минситарства за науку и технлошки развој и Института економских 
наука у Београду. 

 2009, Сертификовани курс бизнис планирања / тутор мр Gordana Lazic-Rasovic, организовано од 
стране Регионалног центра за развој малих и средњих предузећа и ENTREPRENEURSHIP 
“BELGRADE” LTD. и USAID.  

 

2. РАДНА БИОГРАФИЈА 

2.1. Рад у настави и предавања по позиву 

Учешће у настави - искуство у педагошком раду са студентима износи 5 година. У току свог 
досадашњег научно истраживачког и стручног рада, кандидаткиња је дала допринос образовању и 
формирању научног и стручног кадра у области архитектуре и урбанизма, кроз учешће у настави на 
Архитектонском факултету Универзитета у Београду – на Департману за архитектуру, у настави Факултета 
за архитектуру и дизајн Универзитета у Ослу, Института за форму, теорију и историју у Ослу, Института за 
урбанизам у Ослу, као и у настави Архитектонског факултета Универзитета Оклахома у Сједињеним 
Америчким Државама.  

 Јесењи семестар 2017. године - Visiting Professor аnd Chair оf Creative Architecture - University Of 
Oklahoma, College оf Architecture / United States оf America / примарни инструктор, предмет: 
Design Studio Design III (2ND year of bachelor), припрема курикулума за наставу и извођење 
наставе.  
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 Август - децембар 2017. године - Гостујући предавач на курсу Creativity Through Sketching T-Th 9-
10:15 Gould Hall. 1. година основних студија, курс ARCH 4970 [ FALL 2017], позвана од стране 
руководиоца курса проф. Дејвид Бек, на Архитектонском факултету Универзитета Оклахома). 

 1 - 5. децембар, 2017. године - Гостујући критичар на Универзитету Оклахома на мастер и 
основном курсу: COA 1. Year Master Course, Sam Callahan 2. Year Bachelor Course, Anthony Cricchio 
3. Year Bachelor Course, Deborah Richards 3. Year Bachelor Course / студенти основних и мастер 
студија /  

 Април 2016. године - Гостујући предавач у Норвешкој, Институт за урбанизам, Универзитета у 
Ослу - “Time-based regimes: cinematic encounters with architecture”. 

 3. октобар 2016. године - Разговор на мастер курсу University of Notre Dame, USA: позив проф. 
Thomas Gordon Smith, School оf Architecture University оf Notre Dame, Индијана, Сједињене 
Америчке Државе. 

 29. септембар, 2016. године - Гостујући критичар на Универзитету Notre Dame: School оf 
Architecture / Саут Бенд, Индијана, Сједињене Америчке Државе. 

 Пролећни семестар шк. 2012 - 13. године - Гостујући предавач Универзитета Осло, Норвешка: на 
Институту за форму, теорију и историју: фебруар – јун 2013. године: припрема курикулума за 
наставу и извођење наставе на курсу Speculative ideation: Hand Drawing in Architecture. 
Универзитет у Ослу: Oslo School оf Architecture аnd Design. 

 2008 - 2011. године - Сарадник у студију за архитектонско пројектовање у својству стипендисте 
Министарства за науку и технолошки развој РС: Департман за архитектуру: код проф. Владимира 
Лојанице Мастер модули M4, M5, M6, M21, M9 – Мастер теза / гостујућа предавања, припрема 
курикулума, припрема скрипте, инструктор, евалуација студентских пројеката, консултације на 
завршном пројекту: М9 Мастер тези, и мастер модулима. Универзитет у Београду – 
Архитектонски факултет. 

 2009 - Гостујуће предавање по позиву проф. Владимира Лојанице: ,,Нови приступ културној 
ревалоризацији просторно-визуелног идентитета Општине Врачар,” са презентацијом 
дипломског рада, гостујуће предавање на Архитектонском факултету - Универзитета у Београду 
/ Мастер курс Модул М5 /  

 
2.2. Активности у настави и у вези са наставом - радионице 

 4. октобар, 2017. - Припрема и извођење једнодневне архитектонске међународне радионице 
SERIAL VISION за студенте 2. године основних студија Универзитета Оклахома, Fort Worth, Texas, 
USA / котутор са доц. Роберт Павлик и доц. Кен Маролд /  

 6. октобар, 2017. - Самостална припрема и извођење једнодневне међународне радионице 
филм и архитектура за студенте 2. године основних студија: PLAYTIME: Relationship Between 
Storyline аnd Architecture / College оf Architecture, Norman, USA /  

 21. октобар, 2017. - Самостална припрема и извођење међународне радионице цртеж у 
архитектури: THE FACE[S] OF ARCHITECTURE, за студенте свих профила и степена студија на 
Архитектонском факултету, University оf Oklahoma, The Gallery in Gould Hall, 830 Van Vleet Oval, 
Norman, USA. 

  Април 2012. године. - Припрема и извођење седмодневне интернационалне радионице 
Архитектонског факултета Универзитета у Београду – MODUL М23 / организација и извођење са 
асистентом Срђаном Марловићем, у Порту, Португалији.  
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 Април 2012. године. - Припрема и извођење тродневна интернационална радионица 
Архитектонског факултета Универзитета у Београду – MODUL М23 / организација и извођење са 
асистентом Срђаном Марловићем, у Љубљани, Словенији.ж 

 Април 2011. године. - Припрема и извођење седмодневне интернационалне радионице 
Архитектонског факултета Универзитета у Београду – MODUL М23 / организација и извођење са 
асистентом Срђаном Марловићем, у Копенхагену, Данска.  

 Јули-август 2009. године. - Припрема, организација и извођење истраживачког путовања по 
Скандинавији за студенте докторских студија Архитектонског факултета Универзитета у Београду 
/ колаборација са професорима Архитектонског факултета др Владаном Ђокићем, арх. Зораном 
Лазовићем, арх. Михаило Тимотијевићем. 

 
2.3. Професионалне активности 

 Јануар 2020. године - Associate Editor (придружени уредник) у редакцији међународног часописа 
Art&Style са седиштем у Њу Јорку и Сао Паолу.  

 Новембар, 2019. године - Научни сарадник – звање, на захтев Института за архитектуру, 
урбанизам и просторно планирање (ИАУС). 

 Август - децембар 2017. године - Научни сарадник у научно-истраживачком пројекту у 
Сједињеним Америчким Држвама: као члан истраживачког тима ”The American School оf 
Architecture”, Департман за архитектуру [College оf Architecture University оf Oklahoma], тема: 
архитектонска репрезентација. 

 Август - децембар 2017. године - Члан комитета за развој студентског кадра на Универзитету 
Оклахома. 

 Од децембра 2017. године - Члан уредништва у редакцији међународног часописа са седиштем 
у Сиднеју, Аустралији: Journal of Architectural Research and Development (уређивање часописа на 
годишњем нивоу). 

 Од августа 2018. године - Рецезент и члан уредничког одбора: ARCHITECTURE_MPS: 
интернационална истраживачка организација и Академски часопис за архитектуру ARCHITECTURE 
_MPS / ARCHITECTURE, MEDIA, POLITICS, SOCIETY, са седиштем у Истанбулу, Турска. 

 Од 2016. године - Управљање и истраживање у координацији Центра за онколошка истраживања 
и Канцеларије за управљање јавним улагањем Владе Републике Србије: управљање пројектима 
реконструкције.  

 Од 2015. године - Управљање у координацији Центра за онколошка истраживања и 
Министарства здравља Републике Србије. 

 2012 - 13. године - Гостујући истраживач у Норвешкој: Институт за урбанизам, School оf 
Architecture And Design - University оf Oslo. Пројекат: Просторни контекст синематичког аспекта 
архитектуре, у функцији израде докторске дисертације. 

 Од октобра 2013. године - Пројектант и оснивач архитектонске фирме ATELIER AG ANDJELKOVIC: 
архитектонски пројекти, урбанистички, структурни системи, консултације, сликарство, 
архитектонски цртеж, графички дизајн: 

 2011 - 2014. године - Истраживач на Универзитету у Београду - Архитектонском факултету: 
научно-истраживачки пројекат Министарства за науку и технолошки развој: ,,Истраживање и 
систематизација стамбене изградње у Србији у контексту глобализације и европских 
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интеграција у циљу унапређења квалитета и стандарда становања” MPNTR – TR 36034 на 
Архитектонском факултету Универзитета у Београду. Уговор којим кандидат добија статус 
‘истраживач’ потписан је између Катарине Анђелковић и Архитектонског факултета у Београду, 
као и између Катарине Анђелковић и Министраства за науку и технолошки развој Републике 
Србије. 

 2008- 2010. године - Истраживач на Архитектонском факултету Универзитета у Београду: научно-
истраживачки пројекат МНТПР – ,,Истраживање и едукација: методологија истраживања у 
трансформацији града у контексту транзиције и процеса глобализације и европске интеграције – 
урбани портрет Београда''. Истраживач је и у улози сарадника проф. др Љиљани Благојевић, на 
Архитектонском факултету - Универзитета у Београду. Уговор којим кандидат добија статус 
‘истраживач’ потписан је између Катарине Анђелковић и Архитектонског факултета у Београду, 
као и између Катарине Анђелковић и Министраства за науку и технолошки развој Републике 
Србије. 

 2009 - 2012. године - Колаборатор са европским универзитетима и иновативним фирмама у 
области архитектуре: Gehl Architects Copehagen, Schmidt Hammer Lassen Architects Copehagen, 
Daniel Libeskind, Bevk Perovic Ljubljana, Sadar+Vuga Ljubljana, Henning Larsen Copenhagen, Alvaro 
Siza Architects Porto, Souto De Moura Architects Porto, Faculty оf Architecture Ljubljana, Royal Danish 
Academy of Fine Arts Copenhagen.  

 2008 - 2009. године - Стални члан редакције АГ Магазина, часописа за архитектуру и 
грађевинарство, IZOTEH D.O.O. Editorial Office / публиковање истраживачких радова, извештаји 
са конференција, интернационалних сајмова грађевинарства и намештаја, интервјуи са 
реномираним архитектима, публиковање ауторског фото материјала. Улога: акредитовани 
новинар и истраживач. 

 2007 - 2012. године - Пројектант: Centroprojekt AIK / запажени пројекти у ауторству и коауторсву: 
Preliminary Design Projects, Feasibility Study/ Moscow (Office City Block), Belgrade (Office And 
Residential City Block), Anadir (Center For Sport аnd Recreation), Minsk (Multifunctional City Center 
With Facilities оf Regional аnd City Importance- Approved For The Development Of Urban Procedures; 
now built and completed according to the plan), Moscow- Nikolina Gora (architectural  and  urban  
planning  project  with  residential, commercial, office facilities) - победничко решење за извођење. 

 2005 и 2006. године - Асистент на архитектонским пројектима: Грађевинска дирекција Србије, и 
пракса у грађевинско-архитектонској фирми Архитектура Футура у Београду. 

 

2.4. Ваннаставне активности у земљи и иностранству 
 
2.4.1. Вођење сесија на научним конференцијама: 

 Session Chair at International Conference: Darkrooms and Representations: Histories of Photography, 
Film and Exploration Conference. April 2-3, 2020. National Maritime Museum, Royal Museums 
Greenwich. London, Uk. Panel 7 - Science and Art: Visualising The Unseen. Chair: Katarina Andjelkovic 
[1. Agnes Villette, Winchester School of Art. ‘Puffer Fishes and Radioactive Cameras: Photography and 
Nuclear Science.’ 2. Rachel Hill, Goldsmiths University of London. ‘“Oft of One Wide Expanse:” 
Interplanetary Probes and Exoplanetary Visualisations.’ 3. Paula Muhr, Institute of Art and Visual 
Studies, Humboldt University in Berlin. ‘“We Have Seen What We Thought Was Unseeable”: 
Constructing the First- Ever ‘Direct’ Image of A Black Hole.’] 

 Модератор на интернационалној конференцији “Revisions of Modern Aesthetics” 26-28. јуна 
2015. год., на Архитектонском факултету у Београду.  

 



34 

 

2.5. Студентске изложбе 

 Anđelković, K. Izlozba crteza Katarine Andjelkovic: ,,po živom modelu”. Izložba u konferencijskoj sali, 
23. novembra na Arhitektonskom fakultetu Univeziteta u Beogradu | u organizaciji Arhitekotnskog 
fakulteta | Beograd 2007 | studentska izlozba. 

 Anđelković, K. Grupno učešće studenata Univerziteta umetnosti u Beogradu na internacionalnoj izložbi 
D&AD New Blood Exhibition u Londonu | Graphic Design Posters “Visual Communication” | London UK 
2006 | studentska izlozba. 

 Anđelković, K. The Industrial Building Reconstruction, International Student Architectural Contest. 
Exhibition: Gallery of the City of Sighisoara, Romania 2006 | & The exhibition of student projects at 
final Award Ceremony | at The 2nd International Isover Multi-Comfort House Students Contest | 
Sighisoara, Romania 2006 | studentska izlozba. 

 Anđelković, K. Prototip za novi model Veka prozora (1. nagrada), prototip izložen na: The 32. Sebe- 
South-East Europe Belgrade International Building Fair 2006 | Nagrađeni prototip prozora je izrađen i 
izložen na štandu Veka kompanije, koautorstvo sa J. Nikolić | Beograd 2006 | studentska izlozba. 

 Anđelković, K. – Nikolic, J. – Stanicevic, J. – Vladisavljevic, A. [tim autora]. Projekat rađen u okviru 
studentskog konkursa izložen na: The World Congress of Architecture UIA Istanbul 2005 | Category: 
Extreme Architecture | Theme: Extreme Touristic Resort Bermuda | Istanbul 2005 | studentska 
izlozba. 

 Anđelković, K. Izložba studentskih arhitektonskih projekata u okviru manifestacije ,,Beogradski 
karneval brodova” | Public Art Public Space (PAPS), tutor prof. Zoran Djukanovic | Beograd 2004 | 
studentska izlozba. 

 Anđelković, K. Godišnje izložbe Departmana za arhitekturu | 2002-2005 | izloženi autorski projekti: 
Idejno rešenje za objekat porodičnog stanovanja, Idejno rešenje za Caffe-Bookstore‚ na Kosančićevom 
vencu u Beogradu, Kompleks objekata za sport i rekreaciju, na Novom Beogradu, Specialized center 
Old City Fair Europolis, Staro sajmište,Extreme Touristic Resort, Conceptual Design. [Studentske 
izlozbe]. 

 Anđelković, K. 1996. Estetska interpretacija istorijskih znamenitosti Beograda | jajčana tempera, 
Narodni muzej u Beogradu. 

 Anđelković, K. 1994. Kampanja protiv pušenja, Poster | jajčana tempera, Klinika za pulmologiju u 
Beogradu. 

2.6. Остале стручне и уметничке активности 

 Асистент у припреми симпозијума: рад на поставци изложбе у оквиру “American School” 
Симпозијума, у Fred Jones Jr. Museum Of Art, 555 Elm Ave Norman, Oklahoma, United States of 
America, августа 2017. године.   

 Извештаји са конференција у улози акредитованог новинара: Belgrade on Rivers Conference, 
Sava Center, Belgrade 2008; Trimo Research Awards Ljubljana [Slovenia] 2008 and 2009; Belgrade 
Design Week, Belgrade 2009, MADE Expo Milano, Milano 2009. 

 Интервјуи са: Daniel Libeskind (studio Daniel Libeskind), Jan Gehl (Gehl Architects / and international 
interviews: Ulrik Nielsen (Jan Gehl Architects) in Copenhagen, Tomas Walcher (Schmidt Hammer 
Lassen Architects) in Copenhagen, Denmark, Miloš Ebner (arch. chief innovation officer in Trimo) in 
Trebnje, prof. Tadej Glažar (Faculty of Architecture- University of Ljubljana, Slovenia) in Ljubljana: 
2008 – 2012. 
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3. НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД 

3.1. Монографије, монографске студије, тематски зборници, лексикографске и картографске 
публикације међународног значаја (М 10) 
 

М14 Andjelkovic, K. “Architecture of Constructed Situation: Understanding the Perception of Urban Space 
through Media,” in Ayşegül A. Kavakoglu, Lisa Landrum (eds.), Narrating the City: Mediated 
Representations of Architecture, Urban Forms and Social Life (UK, Intellect, 2020) - каталог јесен 2020. 

М14 Andjelkovic, K. Field of Creativity: The Question of Representation in American Architectural Drawing, 
in: Pilat, S., Guido, L. (eds.) The American School of Architecture: Building on the Plains (Norman: Fred 
Jones Jr. Museum, 2020). 

М14 Andjelkovic, K. “Cinematic Knowledge as Source of New Representat ional Paradigms in 
Architecture,”  in Cinema: Its History and Influence on the World. Accepted for publication (New 
York: Nova Publishers, 2020).  

 

3.2. Радови објављени у научним часописима са SCI, SSCI или AНCI листе - радови објављени у 
научним часописима међународног значаја; научна критика; уређивање часописа (М 20) 

М23 Andjelkovic, K.: Experimenting with Temporality and Cinematic Techniques as an Alternative 
Position in Architecture, “Architektύra & urbanizmus“ Časopis pre teóriu architektύry a urbanizmu, 
Journal of Architectural and town-planning theory ROČNÍK. USTARCH SAV Bratislava / Volume XLIX, 
2015 ČÍSLO / Number 3-4 (2015), EV 3179/09, pp. 274-285. ISSN 0044 8680. Original scientific 
contribution. (A&HCI)   

 
М23 Andjelkovic, K.: Image-Based Practice in Discussing the Cinematic Encounters with Architecture, 

DISEGNARE IDEE IMMAGINI / Drawing ideas images, in the theory section, Rivista semestrale del 
Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro dell’Architettura, “Sapienza”, Università di Roma, Anno 
XXVI, n. 53, dicembre 2016, pp. 46-57. ISBN 978-88-492-3359-9, ISSN: 1123-9247. Original scientific 
contribution. (A&HCI) 

 
М23 Andjelkovic, K.: Drawing Architecture with Cinema: Narrative and Temporal Articulations, in the 

theory section, EGA. Revista de expresión gráfica arquitectónica, Universitat Politecnica de 
Valencia, Vol.22, Num.31, 2017, pp. 90- 101. ISSN: 1133-6137. Original scientific contribution. 
DOI: https://doi.org/10.4995/ega.2017.8866 (A&HCI) 

 
М24 Andjelkovic, K.: Logistic Architecture as New Methodological and Theoretical Construct, “Facta 

Universitatis“ Series: Architecture and Civil Engineering VOL 15, No.3 (2017), pp. 439-452. ISSN 
0354-4605 (print), ISSN 2406-0860 (online), DOI: 10.2298/FUACE161015034A. Original scientific 
contribution.   

 
М24 Andjelkovic, K.: The Cinematic Aspect of Architecture: The Role of Time in Discussing Alternative 

Architectural Strategies, Serbian Architectural Journal, Vol 7, No2 (August 2015), pp. 255-262. ISSN 
1821-3952. 

 
М24 Andjelkovic, K.: The Spatial Context of the Cinematic Aspect of Architecture, “Facta Universitatis“ 

Series: Architecture and Civil Engineering VOL 13, No2 (2015), pp. 123-135. ISSN 0354-4605 (print), 
ISSN 2406-0860 (online), UDK 72.01:791.31, 72.012:791.237.6, DOI: 10.2298/FUACE1502123A. 
Original scientific contribution. 

 
М29а Associate Editor (придружени уредник) у редакцији међународног научног часописа Art&Style 

са седиштем у Њу Јорку и Сао Паолу (Јануар 2020. године – до данас). 

https://doi.org/10.4995/ega.2017.8866
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М29а  Члан уредништва у редакцији међународног часописа са седиштем у Сиднеју, Аустралији: 

Journal оf Architectural Research аnd Development (уређивање међународног научног часописа 
на годишњем нивоу, рецензија научних радова, 2017-до данас).   

 
М29а  Члан уредништва у редакцији и рецезент: ARCHITECTURE_MPS: интернационална 

истраживачка организација и Академски часопис за архитектуру ARCHITECTURE _MPS / 
Architecture, media, politics, society, са седиштем у Истанбулу, Турска, 2018-до данас. 

 
 
 
3.3. Зборници међународних научних скупова (М 30) 

М33 Andjelkovic, K.: “Tracing the cartographic representation,“ at the Darkrooms and Representations: 
Histories of Photography, Film and Exploration Conference. Organized by British Association of 
Film, Television and Screen Studies [BAFTSS], at the National Maritime Museum, Royal Museums 
Greenwich, London, UK, April 2-3, 2020. 

 
М33 Andjelkovic, K.: “Through a panoramic lens: visual rhetoric and experiencing reality in the narrative 

configurations of space,” at the 6th International Congress on Visual Culture, Université Paris Diderot, 
Paris, April 16-17, 2020. 

 
М33 Andjelkovic, K.: “Genealogies of interactivity from panorama drawings to panoramic photography,” at 

Drawing Conversations 3: Drawing Talking to the Sciences, The Ruskin Museum of Near Future, 
Lancaster University, January 17, 2020. 

 
М33 Andjelkovic, K.: “Moving desire through a machinic assemblage. Rethinking transmediality with Man 

Ray,” at The Third International Conference on Deleuze and Artistic Research [DARE] 2019: machinic 
assemblages of desire, Orpheus Institute, Ghent, Belgium, 9 - 11 December 2019. 

 
М33 Andjelkovic, K.: “The role of cut in institutionalizing knowledge: the case of documentary short film 

Posle bombi,” at the LYNX - Center for the interdisciplinary Analysis of Images - Winter School 2019. 
Being on the Border. History and Theory of Cut in Humanities and Social Sciences, in Lucca and 
Firenze, 26-29 Nov 2019. 

 
М33 Andjelkovic, K.: “Moving desire. Discovering conflicting realities. Transforming architectural episteme”, 

in Session: The Political Agency of Moving Images, at the Mediating the Spatiality of Conflicts 
International Conference at the Faculty of Architecture and the Built Environment, TU Delft, 
Netherlands, November 6-8, 2019. 

 
М33 Andjelkovic, K.: “Pedagogical modalities in teaching 1st year design in architecture:  Columbia 

University, Berlage Institute, TU Delft and IIT Chicago”, at the International Conference “Initiations: 
Practicing of Teaching 1st Year Design in Architecture” 23-25 October 2019, University of Cyprus, 
Nicosia. 

 
М33 Andjelkovic, K.: Roundtable discussion: “Architectures of Life and Death” Conference, TU Delft Faculty 

of Architecture and the Built Environment – Department of Architecture: Architecture Theory, Delft, 
Netherlands, May 21st 2019. 

 
М33 Andjelkovic, K.: “Towards the Embodiment: Drawing’s Movement, Space and Temporality,” at TRACEY 

Drawing Research Network Conference, Loughborough University: School of the Arts, English and 
Drama, 11-12 July 2019, Loughborough, United Kingdom. 

 
М33 Andjelkovic, K.: “Machine désirante: architecture + form + life,“ at The 12th Annual Deleuze & Guattari 

Studies Conference, Royal Holloway, University of London, 8-10 July 2019, London, United Kingdom. 
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М33 Andjelkovic, K.: “Celebrating ‘Life’ with Adolf Loos & ‘Death’ with Gilles Deleuze,“ at International 

Conference “Parties, Festivals, Celebrations”, LCIR – Birkbeck College, University of London, United 
Kingdom, 20 July 2019. 

 
М33 Andjelkovic, K.: “Visually reinventing architecture in the pre-cinematic scenario of Idris Kahn’s 

photographs,” at The 5th International Conference ON THE SURFACE: Photography on Architecture, 
PANEL  #1 Visual Spaces of Change through digital images, on 31st May 2019 MAAT Museum Lisbon. 
organized by the Centre of Communication and Spatial Representation (CCRE), integrated in R&D 
Center of Architecture School of the University of Porto, in partnership with the Museum of Art, 
Architecture and Technology (MAAT) and scopio Editions. 

 
М33 Andjelkovic, K.: “Panoramic irony: a rhetorical device for representing and viewing architecture,” at 

the 28th International Panorama Council Conference, hosted by Atlanta History Center, in Atlanta, 
Georgia, United States, September 26-27, 2019; organized by International Panorama Council, Los 
Angeles, California. 

 
М33 Andjelkovic, K.: “Historiography and Time in the Study of Media Temporalities: Between Materiality 

and Representation”, at “Media Archaeology – Hands of Time: On Media Temporalities” International 
Conference FilmForum 2019, 23-26 March, 2019, in Gorizia, Italy, organized by XVII MAGIS Gorizia 
International Film Studies Spring School.  

 
М33 Andjelkovic, K.: “The role of modernity, media and communication in the critical and transformative 

potential of the everyday space“, in The International Conference Media and Power in the Digital Age, 
at “Media and Power in the Digital Age” International Conference on Communication and Media 
Studies, 11-12 August 2018, at University of London, in London, United Kingdom. 

 
М33 Andjelkovic, K.: “Understanding the Image of Architecture in the Postmodern Transformation of Time, 

Space and Subjectivity”, in The International Conference Times and Movements of the Image, at the 
International Conference “Times and Movements of the Image”, at Universidade NOVA de Lisboa 
[Faculty of Social Sciences and Humanities] and Caldas da Rainha School of Arts and Design 
[Polytechnic Institute of Leiria – ESAD.CR.], in Lisbon November 15-16, 2018; organized by Instituto de 
História da Arte, Faculty of Social Sciences and Humanities.   

 
М33 Andjelkovic, K.: “The Role of Memory and Subjective Experience of Time In the Perception of Urban 

Space: From Panorama to Moving Image,” in The 27th International Panorama Council Conference, at 
the 27th International Panorama Council Conference, hosted by the Panorama 1453 History Museum, 
in Istanbul, September 19-21, 2018; organized by International Panorama Council, Los Angeles, 
California. 

 
М33 Andjelkovic, K.: “A Diary of Extending Perceptions of Time and Space: From Optical Devices to Moving 

Images”, in The International Conference “Spatiality and Temporality,” at “Spatiality and Temporality” 
International Conference: Time, Space and Self, 7 July 2018, at University of London, in London, United 
Kingdom. 

 
М33 Andjelkovic, K.: “What Images Want: A Diary of Architecture in the Tarkovsky Movie Stills”, in 

Congreso Internacional de Cultura Visual, at Congresos de Epistemopolis, [2018] Congreso 
Internacional de Cultura Visual, Pontificia Università della Santa Croce | Rome, Italy, mayo 28, 2018 
– mayo 29, 2018. 

 
М33 Andjelkovic, K.: “Film as Source of Architectural Imagination: From the Space of Representation to the 

Space of Production,” in Thinking Space: Film and Philosophy Conference, at “Thinking Space: Film and 
Philosophy Conference,” organization: The Spiral Film and Philosophy Collective in collaboration with 
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the department of Cinema and Media Studies, York University, at the Toronto Media Arts Centre 
(TMAC), Toronto, Canada, May 11-12, 2018.  

 
М33 Andjelkovic, K.: “The Representation of Embodied Experience in the Spatial Context of Drawing 

Performance,” in The Embodied experience of Drawing. One Day Symposium, at The Embodied 
Experience of Drawing Symposium, organization: Plymouth College of Art in collaboration with Ocean 
Studios, at Ocean Studios, Plymouth, United Kingdom, April 13, 2018.   

 
М33 Andjelkovic, K.: “Other Forms of Epistemologies: Kinesthetic Imagination in Architecture,” in 

Un[Timely] Aesthetics Symposium, p.31. at Un[Timely] Aesthetics, Symposium organized by IARC at 
Faculty of Architecture – University of Innsbruck, Austria, June 1-2, 2017. 

 
М33 Andjelkovic, K.: “Architecture of Constructed Situation: Understanding the Perception of Urban Space 

Through Media,” in The International Conference Moving Images-Static Spaces: Architectures, Art, 
Media, Film, Digital Art and Design Conference, at “Moving Images-Static Spaces: Architectures, Art, 
Media, Film, Digital Art and Design” International Conference, Altinbaş University, Istanbul, Turkey, 
April 12-13, 2018. 

М33 Davidović, B. – Andjelković, K.: “Logistic Architecture аs New Methodological аnd Theoretical 
Construct,” Periodical Publication of The International Conference “Management of Technology – Step 
to Sustainable Production”, p. 53- rad stampan u celosti dostupan na CD-u,  (MOTSP 2016), in Poreč, 
Croatia, 1–3 June, 2016. ISSN 1849-7586   

М33 Letic, D.- Davidovic, B.- Andjelković, K.- Cvjetković, M.: “The Development Of The Heuristic Method – 
The Input Sequences Of The Work Orders Into Production On The Basis Of The Intermediate Times And 
Reserve Times Of The Activities In The Project Planning,” Periodical Publication of The International 
Conference ”Management of Technology – Step to Sustainable Production”, p. 53 – rad stampan u 
celosti dostupan na CD-u (MOTSP 2016), in Poreč, Croatia, 1–3 June, 2016. ISSN 1849-7586 

М33 Andjelkovic, K.: “The Cinematic Aspect of Architecture: The Role of Time in Discussing Alternative 
Architectural Strategies,” in Revisions of Modern Aesthetics. International Scientific Conference, p.180-
181. At University of Belgrade – Faculty of Architecture. Organized by University of Belgrade-Faculty of 
Architecture, Society for Aesthetics of Architecture and Visual Arts Serbia (DEAVUS), International 
Association for Aesthetics (IAA), in Belgrade, June 26-28, 2015. ISBN 978-86-7924-143-6 

М33 Andjelkovic, K.: “The Contextualization of Drawing in the Cinematic Approach to Architectural Design,” 
in The Art of Architecture: Hand Drawing and Design, at The Art of Architecture: Hand Drawing and 
Design Conference, University of Notre Dame – School of Architecture, Notre Dame, Indiana, USA, 
September 29 – October 1, 2016. 

3.4. Монографије националног значаја, тематски зборници, лексикографске и картографске 
публикације националног значаја; научни преводи и критичка издања грађе, библиографске 
публикације (М 40) 

М41 Andjelkovic, K. Time-based Regimes of Architectural Representation and Design. Cinematic Constructs 
(Belgrade: Orion Art, 2017). ISBN: 978-86-6389-064-0. COBISS.SR-ID 249797900. Библиографија: стр. 
95-100. 

М41 Andjelkovic, K. Cinematic Architectural Design Practice. Epistemological, Methodological and 
Theoretical Foundations. (Belgrade: Orion Art, 2019). 

3.5. Радови у часописима националног значаја (М 50) 

М51 Анђелковић, К.: Темпорални релеј у дискусији синематичких сусрета са архитектуром, 
АРХИТЕКТУРА И УРБАНИЗАМ 41-2015. Journal of Architecture, Urban and Regional Planning, 
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Published by Institute for architecture and Urbanism Republic of Serbia, pp. 15-23. Original scientific 
contribution. 

3.6. Зборници скупова националног значаја (М 60) 

Није наведено. 

3.7. Магистарске и докторске дисертације (М 71-72) 

М 71 Анђелковић, Катарина. „Просторни контекст синематичке премисе архитектуре” (Београд: 
Архитектонски факултет, 2015). 

 
3.8. Патенти (М90) 
 
3.8.1. Реализовани на националном нивоу 
 

 Анђелковић, К., Николић,Ј. A prototype of the new model Veka window, the realization of the winning 
competition design solution: PVC, dim. 2.2m x 1.6m, verified by the company Veka and Saint-Gobain 
Isover, exhibited at 32. South-East Europe Belgrade Building Expo (UFI), Belgrade 2006. 

3.8.2. Техничка решења реализована на међународном нивоу 
 
Тест-модели: експериментални део докторске дисертације у служби провере практичног 
утемељења и научне заснованости нове визије процеса пројектовања; вођен је 
тринаестогодишњим радом у области архитектонско пројектовање и савремена архитектура: 

 Andjelkovic, К. Curriculum: course of visual forms and drawing, at Institute of Form, Theory and 
History: application of innovative methods realized through thematic experimental classes with 
undergraduate students, at University of Oslo: spring semester 2012/13). – applied as innovative 
teaching method, with good feedback from students (доказ дат у прилогу и на последњој страни 
овог документа). 

 Andjelkovic, К. Test-model: conceptual phase of the design process. Architecture as a creative process: 
“The Process of Nordhavnen City Planning, Copenhagen”: this project has served as a role model for 
PhD students at University of Belgrade - Faculty of Architecture Doctoral Course. -  ТЕСТ 

 Andjelkovic, К. Test-model “Games method: Key of the Game–the Conquest of Belgrade Fortress” 
(Realized in the framework of the doctoral studies program. A theoretical construct is placed on the 
basis of testing models of operationalization of transformational, spatial and program sequences), 
presented at School of Architecture and design- University of Oslo; and in Atelier Bull.Miletic, 2011).  
-  ТЕСТ 

 Andjelkovic, К. Test-model “Artificial Nature - Natural Artifice: architecture in the dialectic image.  
Architectural scenario for Norwegian National Opera and Ballet building in Oslo” (testing the 
model of operationalization; placing a theoretical construct using Foucault’s method of “open” 
procedural interventions and the discursive articulation of terms, 2010).  -  ТЕСТ 

3.9. Изведена дела, награде, студије, изложбе, жирирања и кустоски рад од међународног значаја 

 
М105 Анђелковић, К.: Ауор интернационалне изложбе “The Face[S] of Architecture”, the Gould Hall 

Gallery, COLLEGE OF ARCHITECTURE UNIVERSITY OF OKLAHOMA, Norman, Oklahoma, USA / 
October 21-28, 2017. 

М107 Анђелковић, К.: Кустос интернационалне изложбе са гостујућим проф. Тицијаном Проиети: 
”LEARNING FROM THE AMERICAN SCHOOL,” the Gould Hall Gallery, COLLEGE OF ARCHITECTURE 
UNIVERSITY OF OKLAHOMA, Norman, Oklahoma, USA / January 15 - Feb, 2018.  
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3.10. Изведена дела, награде, студије, изложбе, од националног значаја 

М112 Анђелковић, К.: Самостална изложба „Grad u Slici. Temporalni Relej u diskusiji sinematičkih susreta 
sa arhitekturom”, галерија у ,,Centаr” Kornatska 2, Београд | 8-22. децембар, 2016. 

 
М112 ЖИРИРАНА ИЗЛОЖБА: Anđelković, K.: ,,Изложба новопримљени'' за новопримљене чланове 

УЛУПУДС-а, 2. март, 2019 at 19h, Галерија Сулуј, Теразије 26/II, Beograd. 
 
М112 ЖИРИРАНА ИЗЛОЖБА: Anđelković, K.: Višeslojnost. Treća izložba ženskog arhitektonskog stvaralaštva 

(ŽAD, 2019). 
 
М112 ЖИРИРАНА ИЗЛОЖБА: Anđelković, K.: The 50th GOLDEN PEN – 15TH INTERNATIONAL BIENNIAL OF 

ILLUSTRATION / 50. Zlatno Pero Beograda – 15. Medjunarodni Bijenale Ilustracije 2019. (Beograd: 
ULUPUDS, 2019), p.7. COBISS.SR-ID 280620300 

 
М112 ЖИРИРАНА ИЗЛОЖБА: Anđelković, K.: “The Generalštab building as image: A history decomposed,“ in 

The Mediating the Spatiality of Conflicts International Conference at the Faculty of Architecture and 
the Built Environment (Delft: TU Delft, 2019), 6. Exhibition, p. 77. 

 
М112 ЖИРИРАНА ИЗЛОЖБА: Anđelković, K.: Deformalizacija Horizonta br.2, digital graphic on canvas. 

Exhibition catalogue: Beograd 2019. Grad u kome stvaram, August 28 - September 14, 2019. Mala 
Galerija Doma Vojske Jugoslavije, Brace Jugovica 19, Belgrade. Organized by ULUPUDS Belgrade: 
Association of Artists in Fine Arts, Applied Arts and Designers of Serbia. Publisher: ULUPUDS Terazije 
26/II, Beograd. Exhibition curator: Jelena Knezevic, Jury – the ULUPUDS art council: Maja Škaljac 
Stanošević, Dragana Vasiljević Marković, Ana Stipsic, Marina Milovanović Kušić. 

 
М112 ЖИРИРАНА ИЗЛОЖБА: Andjelković, K.: “The Generalštab building as image: A history decomposed,“ 

La Galleria Pall, in The Royal Opera Arcade on prestigious Pall Mall, London 4-12 July 2019, United 
Kingdom. 

 
М112 ЖИРИРАНА ИЗЛОЖБА: Paintings by Andjelković, K.: The Generalštab Building: Fragments of The 

Visual Image. Dialogue 1. Charcoal with Grains and Chalk Combined with Watercolor and Ink on Paper. 
2014-15 © Presented and exhibited during the Conference “On the Surface: Photography on 
Architecture” on 31 May 2019, at MAAT MUSEUM LISBON, Portugal. 

 
М112 ЖИРИРАНА ИЗЛОЖБА: Anđelković, K.: Generalštab After-life, digital graphics on canvas. Exhibition 

catalogue: Beograd – Grad u kome stvaram 2018. Gallery: Singidunum, Knez Mihailova 40, Belgrade: 
ULUPUDS [Association of Artists in Fine Arts, Applied Arts and Designers of Serbia] 2018. Izdavac: 
ULUPUDS Terazije 26/II, Beograd. Kustos izlozbe: Maja Škaljac Stanošević, ŽIRI: Umetnički savet 
ULUPUDS u sastavu: Snežana Pešić Rančić, predsednik, Ana Mihailović, Ana Stipsić, Sonja Žugić. 

 
М112 ЖИРИРАНА ИЗЛОЖБА: Anđelković, K.: Povratak u buducnost: objekat Generalštaba u Beogradu, 

digital graphic on canvas. Exhibition catalogue: Beograd 2017. Grad u kome stvaram, August 30- 
September 21, 2017. Gallery: Mala Galerija Doma Vojske Jugoslavije, Brace Jugovica 19, Belgrade: 
ULUPUDS [Association of Artists in Fine Arts, Applied Arts and Designers of Serbia] 2017. Izdavac: 
ULUPUDS Terazije 26/II, Beograd. Kustos izlozbe: Maja Škaljac Stanošević, ŽIRI: Maja Škaljac 
Stanošević, Dragana Vasiljević Marković, Mioljub Kušić, Marina Milovanović Kušić. 

 
М112 ЖИРИРАНА ИЗЛОЖБА: Anđelković, K.: Van koloseka. Exhibition catalogue (12 authors): 

Smederevo, 15.januar-1.februar. 2016. Gradska galerija savremene umetnosti Smederevo. 
Smederevo: Museum in Smederevo, 2016. Žiri u sastavu: van. Prof. Milorad Mladenović, Doc. 
Mr Gabriel Glid, Mr Nataša Radosavljević Kuzmanović, Mr Blasta Filipović.  
ISBN: 978-86-6277-069-1. COBISS.SR-ID 220555788 
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М112 ЖИРИРАНА ИЗЛОЖБА: Anđelković, K.: Exhibition catalogue AFFIRMATION OF CREATIVE PRACTICES - 
ALUMNI of Faculty of Architecture in Belgrade / best young architects who work between architecture 
and other creative practices / Exhibition and talk organized by University of Belgrade Faculty of 
Architecture on the occasion of "170 years of higher education in the field of architecture" in Serbia. 
Gallery Štab Belgrade, July 1-5, 2016. Available at: Library- 2nd floor at Faculty of Architecture- 
University of Belgrade), Bul. Kr. Aleksandra 73-II. Žiri u sastavu: prof. Dejan Miljković, arh, Snežana 
Ristić arh, Maja Lalić, arh. 

 
М112 ЖИРИРАНА ИЗЛОЖБА: Anđelković, K.:  Spatial context of the Cinematic Aspect of Architecture. PhD 

case study performed at Yugoslav Army Headquarters in Belgrade (2014-15). Section: experiment and 

research, in the Exhibition Catalogue of the 38st Salon of Architecture 29.03.2016-30.04.2016. 
Belgrade: Museum of Applied Art, p.78, 2016. Žiri u sastavu: Ljiljana Miletić Abramović, Miomir Kušić, 
itd. 

 
М112 ЖИРИРАНА ИЗЛОЖБА: Anđelković, K.: Implozija Generalštaba, digital graphic on canvas. Exhibition 

catalogue: Beograd 2016. Grad u kome stvaram, 9-19. April 2016. Gallery Singidunum, Kneza Mihaila 
40, Belgrade: ULUPUDS [Association of Artists in Fine Arts, Applied Arts and Designers of Serbia] 2016. 
Žiri u sastavu: Evica Milovanov Penezić, Tatjana Zakić, Maja Škaljac Stanošević, Milica Bajić Đurov, 
Marina Milovanović Kušić. 

 
М112 ЖИРИРАНА ИЗЛОЖБА: Anđelković, K.: Van koloseka. Exhibition catalogue (12 authors): Lazarevac, 

30.april-12.maj 2015. Moderna galerija Centra za kulturu Lazarevac. Lazarevac: Centar za kulturu 2015. 
Žiri: Dimitrije Tadić um.dir, Stela Stanišić. ISBN: 978-86-6405-007-4. COBISS.SR-ID 214743308. 

 
М112 ЖИРИРАНА ИЗЛОЖБА: Anđelković, K.: Beograd za putnike u prvom susretu, Katalog izložbe 

(organizacija umetnička grupa Kaleidoskop povodom 130 godina konstruisanja glavnog objekta 
železničke stanice u Beogradu). Beograd: Kaleidoskop, August 2014. 

 
М112 ЖИРИРАНА ИЗЛОЖБА: Anđelković, K. Exhibition of the artistic group collaborating with Irish artist PJ 

Lynch (6 Authors). At Royal Hibernian Academy in Dublin, Ireland. November 23-26 | 2012 | organized 
by the Royal Hibernian Academy. 

М112 ИЗЛОЖБА ПО ПОЗИВУ: Anđelković, K. Belgrade Play. Collage Technique, Election Headquarters in 
Belgrade. Katarina Andelkovic. 2012. Belgrade in the Making. Collage Technique, Election 
Headquarters in Belgrade. Katarina Andelkovic. Noah’s Ark. Photo Collage, Election Headquarters in 
Belgrade | Graphic Design Posters | Exhibited at the Election Headquarters in Belgrade | 2012.  

М112 PHD ИЗЛОЖБА: Anđelković, K. R 301: Asian view over Belgrade Fortress | “Key to Fortress” | tutori 
istraživačkog projekta prof. Branko Pavic i gostujući umetnik Kang Woohyun | izložen na ostrvu Nami, 
Južna Koreja | 2010 | izložba u organizaciji Arhitektonskog fakulteta Univeziteta u Beogradu: prof. 
Branko Pavić, asistenti AF, i umetnik Kang Woohyun.  

М112 ЖИРИРАНА ИЗЛОЖБА: Anđelković, K. C14 – Prostorno-programska studija teritorije Opštine Vračar 
sa multifunkcionalnim kompleksom objekata sadržaja kulture (diplomski rad). Sekcija: projekti, u: 
Katalog izložbe 31. SALONA ARHITEKTURE, 26.03.2009. - 30-04.2009. Beograd: Muzej primenjene 
umetnosti, p.154, 2009. ISBN: 978-86-7415-734-1. COBISS.SR-ID 157088780  

М112 ONLINE ИЗЛОЖБА: Anđelković, K. Istraživačka studija urađena za teritoriju Opštine Vračar, 
predstavljena na oficijalnoj online prezentaciji DRUŠTVA ARHITEKATA BEOGRADA, u okviru sekcije 
,,Projekti” | 2009. 
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3.11. Списак објављених некатегорисаних научних и стручних радова 

 Andjelkovic, K. “The medium alone is not enough: an archaeology of diffused entities and illusory 
spaces,” Art Style | Art & Culture International Magazine, No. 5. March 2020. ISSN 2596-1810 (online) 
ISSN 2596-1802 (print) 

 Andjelkovic, K.: “Discovering conflicting realities: The Generalštab building decomposed,” in Footprint 
# 27, International Journal edited and published by Technical University Delft. Autumn 2020. 

 Andjelkovic, K.: "Visually reinventing architecture in the pre-cinematic scenario of Idris Khan’s 
photographs," in Sophia Journal #4: Visual Spaces of Change: Unveiling the Publicness of Urban 
Space through Photography and Image, pp. 18-27. January 2020, peer-review journal ISSN 2183-8976, 
ISSN 2183-9468 

 Andjelkovic, K. “The role of modernity, media and communication in the critical and transformative 
potential of the everyday space,” Art Style | Art & Culture International Magazine, No. 3. September 
2019, pp. 103-116. ISSN 2596-1810 (online) ISSN 2596-1802 (print) 

 Andjelkovic, K.: Representation and Instrumentality of the 1950s Midwest American Drawing in 
Architectural Practice, in Drawing: Research, Theory, Practice, Vol. 4.1, 2019, Ulster University, 
Publisher: Intellect Ltd. United Kingdom 2019, pp. 81-95. 

 Andjelkovic, K.: “The Role of Memory and Subjective Experience of Time in the Perception of Space: 
From Panorama to Moving Image,” in International Panorama Council Journal: “Memory and the 
Panorama,” Vol.2, Luzern, Switzerland: 2018. ISSN 2571-7863. 

 Andjelkovic, K. THE GENERALŠTAB BUILDING as Image: A HISTORY DECOMPOSED, Drawing: Research, 
Theory, Practice, Vol. 2.1 December 2016, Ulster University, Publisher: Intellect Ltd. United Kingdom 
2016. ISSN 2057-0384. pp. 117-121. 

 Anđelković, K.: Pobeda kreativnosti. Arhitektonska istraživanja. AG Magazin [arhitektura i 
građevinarstvo, Izoteh: Beograd], vol. 47, p.1-5, 2009. ISSN: 1451-3684=AG magazine. COBISS.SR/ID 
104517900 

 

 Anđelković, K.: Izložba “Skin” na sajmu MADE expo u Milanu. Forum Expo Milano. Arhitektonska 
istraživanja. AG Magazin [Magazine for architecture and civil engineering, based in Belgrade], vol. 41, 
p.44-48, 2009. ISSN: 1451-3684=AG magazine. COBISS.SR/ID 104517900 

 Anđelković, K.: Nova vizija Vračara: Prostorno-programska studija teritorije Opštine Vračar sa 
multifunkcionalnim kompleksom objekata sadržaja kulture, Arhitektonska istraživanja, AG Magazin 
[arhitektura i građevinarstvo, Izoteh: Beograd], Vol 40, p.58-63, 2008. ISSN: 1451-3684=AG magazine. 
COBISS.SR/ID 104517900  

 Anđelković, K.: Novi koncept fleksibilnog radnog prostora. arhitektonska istraživanja, AG Magazin 
[arhitektura i građevinarstvo, Izoteh: Beograd], vol.42, p.42-47, 2008. ISSN: 1451-3684=AG magazine. 
COBISS.SR/ID 104517900 

 Anđelković, K.: Savremeno stanovanje - kondominijum. arhitektonska istraživanja. AG Magazin 
[arhitektura i građevinarstvo, Izoteh: Beograd], vol.41, p.24-31, 2008. ISSN: 1451-3684=AG magazine. 
COBISS.SR/ID 104517900 

 Anđelković, K.: Kina – U susret Olimpijadi. arhitektonska istraživanja. AG Magazin [arhitektura i 
građevinarstvo, Izoteh: Beograd] vol.41, p.38-43, 2008. ISSN: 1451-3684=AG magazine. COBISS.SR/ID 
104517900 
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 Anđelković, K.: Poseta Kopenhagenu. AG Magazin [arhitektura i građevinarstvo, Izoteh: Beograd]. 
Architectural research. Vol.43, p.26-30, 2008. / Essay and photo documentation by Katarina 
Andelkovic / ISSN: 1451-3684=AG magazine. COBISS.SR/ID 104517900 

 Anđelkovic, K.: Projekat BIG. AG Magazin [arhitektura i građevinarstvo, Izoteh: Beograd]. Studentski 
projekti. Vol.42, p.56-61, 2008. / Text and photo documentation by Katarina Andelkovic / ISSN: 1451-
3684=AG magazine. COBISS.SR/ID 104517900 

 Anđelkovic, K.: Trimo na putu svojih vizija. Između predanog rada i izazova leži strateško podsticanje 
inovativnosti. AG Magazin. [arhitektura i građevinarstvo, Izoteh: Beograd]. Sekcija: vesti. Vol.42, 
p.62-67, 2008. / Text and photo documentation by Katarina Andelkovic / ISSN: 1451-3684=AG 
magazine. COBISS.SR/ID 104517900 

 Anđelkovic, K.: MADE Expo: Milano Architettura Design Edilizia, Fiera Milano, Rho 05_09 Febbraio 
2008. AG Magazin. [arhitektura i građevinarstvo, Izoteh: Beograd]. Sekcija: vesti. Vol.40, p. 54-55, 
2008 / Essay and photo documentation by Katarina Andelkovic / ISSN: 1451-3684=AG magazine. 
COBISS.SR/ID 104517900 

 
3.12. Радови у процесу публикације 

 Andjelkovic, K.: “Representation of Space in The Context of Postmodernity: Time, Space, Subjectivity,” 
in Revista de História da Arte, Série W, No.8, Faculty of Social Sciences and Humanities, Universidade 
NOVA de Lisboa, Lisbon. У процесу публиковања. 

3.13. Остали некатегорисани доприноси 

 Andjelković, K. технички асистент – Научна монографија: Ljiljana Blagojević, ed.: Wohnlich: Writings 

and Documentation. Pavilion of the Republic of Serbia. 11
th International Architectural Exhibition, the 

11th International Architecture Exhibition at the 2008 Venice Biennale of Architecture. Издавач: 
Belgrade, Faculty of Architecture 2010. ISBN: 978-86-7924-039-2. COBISS.SR-ID. 175770124.  

 ПРЕВОД: Anđelković, K.: Robert Somol, Sara Vajting: “Beleške oko dopler efekta i ostalih stanja 
modernizma”, in: Teorija arhitekture i urbanizma [Theory of Architecture and Urbanism] (eds.) 
Petar Bojanić and Vladan Đokić, Beograd- Arhitektonski fakultet 2009, pp. 379-388 / ISBN: 978-86-
7924-031-6. COBISS.SR-ID 172207628 

  Djokic, V. [Dean / Faculty of Architecture UoB] - Lazovic, Z. - Timotijevic, M. – Andjelkovic, K. [team of 
authors] 2009 / DENMARK Travel Map “Collective Housing Models in Denmark in the Period 1980 s - 

2000 s” / Published in: Lazovic, Z. Djokic, V. Timotijevic, M. Andjelkovic, K. 2009. Danish Architecture 

&  Design. Department of Architecture Collection, 229. Faculty of Architecture, Belgrade. 

 Anđelković, K. READER - Metodologija naučnih istraživanja (2008/09), kurs material, departman za 
arhitekturu, kabinet Vladimir Lojanica, modul M9: master teza. Arhitektonski fakultet Univerziteta u 
Beogradu. 

4.0.  СТРУЧНИ И УМЕТНИЧКИ РАД 

 
4.1. Радно искуство у пракси – архитектонски и урбанистички пројекти 
 
Радни стаж у пракси:  7 година пуног радног времена у архитектонској пракси + 5 година полу радног 
времена у архитектонској пракси: урађено је преко 30 архитектонских и урбанистичких пројеката: 

2013 - данас: фул-тиме: оснивач фирме ATELIER AG ANDJELKOVIC у Београду: аутор и коаутор пројеката. 
2007 - 2012: парт-тиме: Центропројект аик: аутор и коаутор пројеката. 
2005 - 2006: асистент на архитектонским пројектима.  
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Као оснивач фирме ATELIER AG ANDJELKOVIC у Београду (од октобра 2013. године), кандидат издваја 
пројекте у пуном и коауторству следеће пројекте који су изведени: 

 Анђелковић, K. Евалуација програмског решења за објекат “Oncology 2” у циљу израде feasibility 
студије и пројектне документације за изгрању новог објекта; у сарадњи са Канцеларије за 
управљање јавним улагањем Владе Републике Србије и Министарством здравља Републике 
Србије (2019 - ). Пастерова 12, у Београду. 

 Анђелковић, K. (пуно ауторство) Студија и идејни архитектонски пројекат. Национални Пројекат 
подржан од Владе Републике Србије: Нови објекат у склопу National Cancer Research Center 
(Belgrade) “Oncology 2”, Пастерова Улица у Београду. P= 10.500,00 m2 (2016- ).  

 Анђелковић, K. (пуно ауторство): National Cancer Research Center: реконструкција болнице за 
дневну хемотерапију (Децембар 2019), у Београду.  

 Анђелковић, K. (пуно ауторство):  Ентеријер – нови пословни блок у Hotel Slavija Lux (Oктобар 
2019) у Београду. 

 Анђелковић, K. (пуно ауторство): Ентеријер оделења за оболелу децу од карцинома, на 
Институту за онкологију и радиологију Србије, фебруар 2019. 

 Анђелковић, K. (пуно ауторство): Реконструкција сеоске куће, Мијатовац, март 2019. 

 Анђелковић, K. (пуно ауторство): Нови ресторан Хотела [ентеријер] у Ул.Свети Сава у Београду, 
2018. [P=210 m2], 2018. 

 Анђелковић, K., Анђелковић, Р. (коауторство): Пројекат препарцелације за Hotel Slavija 
(регистровано у Катастру Републичког геодетског завода и спорведено на терену), у Београду 
(2013).   

 Анђелковић, K., Анђелковић, Р. (коауторство): Пројекат препарцелације за Hotel Slavija Lux 
(регистровано у Катастру Републичког геодетског завода и спорведено на терену), у Београду 
(2014).    

 Анђелковић, K., Анђелковић, Р. (коауторство): Пројекат препарцелације за Институт за 
онкологију и радиологију Србије [national Cancer Resesrach Center] (регистровано у Катастру 
Републичког геодетског завода и спорведено на терену, у Београду (2016).   

 Анђелковић, K. (пуно ауторство): Hotel Slavija ентеријери: улазни хол, рецепција, лоби, собе за 
госте, купатила, ресторанска башта у Ул. Мекензијевој, Београд, 2013.  

 Анђелковић, K. (пуно ауторство): Hotel Slavija Lux ентеријери: купатила у гост. собама, 2013. 

 Анђелковић, K. (пуно ауторство): Ресторанска башта Ул. 27. Марта, за грађ. дозволу (добијена), 
Београд, 2016.  

 Анђелковић, K. (пуно ауторство) Архитектонски пројекат: Вишепородични стамбени објекат са 
пословним садржајима, Ул. Војислава Илића, Београд, 2014.  

 Анђелковић, K. (пуно ауторство) Идејни архитектонски проејкат. Пословни обејкат са ''бизнис'' 
апартманима Ул. 27. Марта, са гаражом у три подземна нивоа. P= 8.000,00 m2, Београд, 2016- . 

 Анђелковић, K. (пуно ауторство): Anadir Center for Sport and Recreation, Anadir – Russia | 
Preliminary Design | Investor R. Abramovich | Author of The Preliminary Design | Corporation 
Centroprojekt Aik Belgrade | 2007.  
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 Анђелковић, K. (пуно ауторство): Spatial Study of Public Art Form within Office City Block – Moscow, 
Prospekt Akademik Saharov Street | Author | Corporation Centroprojekt Aik Belgrade | 2007.  

 Анђелковић, K., Анђелковић, Р. (коауторство): Пројекат препарцелације за Hotel Slavija 
(регисторвано у Републичком геодетском заводу), у Београду, 2013.  

 Анђелковић, K., Анђелковић, Р. (коауторство): Пројекат препарцелације за Hotel Slavija Lux 
(регисторвано у Републичком геодетском заводу), у Београду, 2014.  

 Анђелковић, K., Анђелковић, Р. (коауторство): Архитектонски пројекат за грађ. дозволу 
(добијена, изграђен). Реконструкција и доградња једнопородичног објекта у Дриничкој, 
Дедиње, Београд, 2014.  

 Анђелковић, K., Анђелковић, Р. (коауторство): Ресторан. башта у Ул. Далматинској, за грађ. 
дозволу (добијена, изграђено), Београд, 2016.  

 Анђелковић, K., Анђелковић, Р (коауторство): Неколико пројектата реконструкције у склопу: 
Института за онкологију и радиологију Србије [National Cancer Research Center], Ул. Пастерова, 
Београд, 2016.  

 Анђелковић, K., Анђелковић, Р. (коауторство): Пројекат препарцелације: National Cancer 
Research Center parcel (регисторвано у Републичком геодетском заводу), Београд, 2016.  

 Анђелковић, K., Анђелковић, Р. (коауторство): архитектонски пројекат за грађевинску дозволу 
(добијена). Хала за складиштење воћа и поврћа у Данилограду, Црна Гора, 2015. 

 Анђелковић, K. Дигитализација архиве пројеката: Архитектонски, конструктивни, документација 
за електро и машинске инсталације, документација за Hotel Slavija и Hotel Slavija Lux, 2013.  

 Анђелковић, K., Анђелковић, Р. (коауторство): Multifunctional City Center, Minsk, Belorussia – with 
Facilities of Regional Importance | Preliminary Urban Planning and Architectural Design | Corporation 
Centroprojekt Aik Belgrade | Dec 2007 – Feb 2008 – усвојено за развој и спровођење 
урбанистичких поступака; изграђено према плану.  

 Анђелковић, K. Анђелковић, Р. (коауторство): Nikolina Gora – Architectural and Urban Planning 
Project with Residential, Commercial, Office Facilities, in Moscow, Russia | Preliminary Urban 
Planning and Architectural Design | Corporation Centroprojekt Aik Belgrade | 2011- победничко 
решење, изабрано за извођење.  

 Анђелковић, K., Николић, J. (коауторство): Гранични прелаз Прешево | 3D моделовање | 
Грађевинска Дирекција Србије | 2006.  

 Анђелковић, K., Анђелковић, Р. (коауторство): Пословни и блок за становање, Ул. Војислава 
Илића 43-49 | Идејни архитектонски пројекат и Студија Изводљивости ['Feasibility Study'] | 
Corporation Centroprojekt Aik, у Београду, 2007.  

 
5.0. ДОМАЋЕ И МЕЂУНАРОДНЕ НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА  

5.1. Награде на архитектонским и урбанистичким конкурсима 

 Анђелковић, К. Анђелковић, Р. [коаутори]: Multifunctional City Center, Minsk, Belorussia – with 
facilities of regional importance | Preliminary urban planning and architectural design | Corporation 
Centroprojekt AIK Belgrade | Dec 2007 – Feb 2008 – усвојено за развој и спорвођење 
урбанистичких поступака; изграђено према плану. 
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 Анђелковић, К. Анђелковић, Р. [коаутори]: Nikolina Gora – Architectural and urban planning project 
with residential, commercial, office facilities, in Moscow, Russia | Preliminary urban planning and 
architectural design | Corporation Centroprojekt Aik Belgrade | 2011 - победничко решење, 
изабрано за извођење. 

5.2. Награде на студентским архитектонским конкурсима 

 Студентски конкурс | идејно решење за V E K A прозор | коаутори: Катарина Анђелковић и 
Јелена Николић | организатори: SAINT GOBAIN и компанија VEKA | прва награда 

 Други интернационални I S O V E R MULTI-COMFORT HOUSE студентски конкурс | I S O V E R- SAINT 
GOBAIN: реконструкција индустријског објекта - дискотека | локација Румунија | коаутори: 
Катарина Анђелковић и Јелена Николић | друга награда  

 Студентски конкурс | Заштита и урбани развој  историјског дела Призрена | NENKALAJA 
PODKALAJA регенерација урбане матрице | CHWBV CULTURAL HERITAGE WITHOUT BORDERS | 

коаутори: Катарина Анђелковић и Јелена Николић | 2ND STAGE OF COMPETITION | 3 
једнаковредне награде 

 

6.0 АКТИВНОСТИ У ПРОФЕСИОНАЛНИМ УДРУЖЕЊИМА 

 

 2020 - ДАНАС - ЧЛАН СЕКЦИЈЕ – ТЕОРИЈА КРИТИКА И ИСТОРИЈА УМЕТНОСТИ УЛУПУДС-А  

 2013 -  ДАНАС - ЧЛАН ДАБ-А – ДРУШТВО АРХИТЕКАТА БЕОГРАДА  

 2019 - ДАНАС - ЧЛАН ŽAD-А – ЖЕНСКОГ АРХИТЕКТОНСКОГ ДРУШТВА  

 2017 - ДАНАС - ЧЛАН ГРУПЕ GOFF CHAIRS У СЕРИЈИ ,,ЖЕНЕ У АРХИТЕКТУРИ'' У СЈЕДИЊЕНИМ 
АМЕРИЧКИМ ДРЖАВАМА – КОЈА ОБУХВАТА РЕНОМИРАНЕ ПРОЈЕКТАНТЕ ODILE DECQ И DEBORAH 
BERKE  

 2020 - ДАНАС - ПРИДРУЖЕНИ УРЕДНИК: ART STYLE | ART & CULTURE INTERNATIONAL MAGAZINE, 
СА СЕДИШТЕМ У NEW YORK AND SAO PAOLO  

 2017 - ДАНАС - ЧЛАН УРЕДНИШТВА И РЕЦЕЗЕНТ: INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL BASED IN 
SIDNEY, AUSTRALIA: JOURNAL ОF ARCHITECTURAL RESEARCH АND DEVELOPMENT  

 2018 - ДАНАС - ЧЛАН УРЕДНИШТВА И РЕЦЕЗЕНТ: ARCHITECTURE _MPS / ARCHITECTURE, MEDIA, 
POLITICS, SOCIETY – СА СЕДИШТЕМ У ИСТАНБУЛУ, ТУРСКА  

 2008 - 2009 - ЧЛАН РЕДАКЦИЈЕ: AG MAGAZIN - MAGAZINE FOR ARCHITECTURE AND CIVIL 
ENGINEERING, BELGRADE  

 
 
7.0 УЧЕШЋЕ У НАУЧНИМ ПРОЈЕКТИМА 

 
7.1. Учешће у научно истраживачким пројектима међународног значаја 
 

 Научни сарадник у научно-истраживачком пројекту у Сједињеним Америчким Државама: као 
члан истраживачког тима ”The American School оf Architecture”, Департман за архитектуру 
[College оf Architecture University оf Oklahoma], тема: архитектонска репрезентација / август-
децембар 2017. 

 
7.2. Учешће у научно истраживачким пројектима  националног значаја 
 

 2008- 2010. год. Истраживач на Архитектонском факултету Универзитета у Београду: научно-
истраживачки пројекат МНТПР – ,,Истраживање и едукација: методологија истраживања у 
трансформацији града у контексту транзиције и процеса глобализације и европске интеграције – 

https://artstyle.international/
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урбани портрет Београда''. Истраживач је и у улози асистента проф. др Љиљани Благојевић, на 
Архитектонском факултету - Универзитета у Београду. 

 2011-2014. год. Истраживач на Универзитету у Београду - Архитектонском факултету: научно-
истраживачки пројекат Министарства за науку и технолошки развој: ,,Истраживање и 
систематизација стамбене изградње у Србији у контексту глобализације и европских интеграција 
у циљу унапређења квалитета и стандарда становања” MPNTR – TR 36034 на Архитектонском 
факултету Универзитета у Београду. 
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IV ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ др Александри Јевтовић, дипл. инж. арх. 
 
1. ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ  

1.1. Основни подаци 

Др Александра Јевтовић, дипл. инж. арх. рођена је 07.12.1985. у Приштини. Године 2004. завршила је 
гимназију „Слободан Шкеровић“ у Подгорици, природно-математички смер. Добитник је дипломе Луча. 

1.2. Професионално образовање и усавршавање, стечене дипломе и титуле 

2019. Диплома доктора наука – историја уметности, Универзитет у Београду - Филозофски факултет, 
одсек – Историја уметности – усмерење историја архитектуре. 
Просечна оцена током студија 10,00. Године 2019. одбранила је докторску дисертацију, под називом: 
„Александар Ђокић (1936-2002)“, пред Комисијом у саставу: др Александар Кадијевић, редовни 
професор Одељења за историју уметности, Филозофски факултет, Универзитет у Београду (ментор), др 
Игор Марић, научни саветник, Институт за архитектуру и урбанизам Србије (члан), др Александар 
Игњатовић, ванредни професор, Архитектонски факултет, Универзитет у Београду (члан), др Милан 
Попадић, ванредни професор Одељења за историју уметности, Филозофски факултет, Универзитет у 
Београду (члан) и др Владана Путник Прица, научни сарадник, Одељење за историју уметности, 
Филозофски факултет, Универзитет у Београду (члан).  
 2009. Диплома дипломираног инжењера архитектуре (M. Arch) – усмерење архитектура, Универзитет 
у Београду - Архитектонски факултет  
Просечна оцена током студија 9,67. Године 2009. одбранила је Мастер тезу (пројекат) под називом: 
„Туристичко–угоститељски објекат на Дунаву“ са оценом 10 (десет), пред Комисијом у саставу: проф. 
Слободан Рајовића (ментор), Ђорђе Благојевић (члан) и Ксенија Лаловић (члан).  
2007. Диплома инжењера архитектуре (Bachelor of Architecture), Универзитет у Београду - 
Архитектонски факултет  
Основне академске студије завршила је са просечном оценом 8,96. 

1.3. Остале способности и вештине 

Одлично познавање рада на рачунару (рад у програмима: MsOffice, Adobe Photoshop, AutoCAD, 3ds max, 
XSI, ...), одличан  цртач (технике: оловка, туш, дрвене боје, акварел, темпера, пастел, уље на платну 
...tablet + photoshop, AutoCAD), 3д моделовање (AutoCAD,3dsMax, XSI). Кандидаткиња је похађала школу 
анимираног филма и курс дигиталне анимације (ручно цртање + моделовање и анимација у програму 
Softimage XSI). 
 
1.4. Познавање страних језика 

Одлично познавање енглеског језика (могућност превођења текстова и конверзације), средњи степен 
познавања руског језика (основно знање). 

2. РАДНА БИОГРАФИЈА 

2.1. Рад у настави  
 
2013-2019. Висока пословна школа струковних студија у Блацу 
Асистент за предмет Историја уметности на студијском програму Туризам. 

2012-2013. Висока пословна школа струковних студија у Блацу 
Сарадник у настави; У периоду 2012-2019. учествовала у извођењу наставе на предметима на основним 
струковним студијама: Историја уметности, Социологија, Компјутерска графика и мултимедија, 
Пословне комуникације и Практична настава; као и у извођењу наставе на предметима на 
специјалистичким струковним студијама: Организационо понашање и Организациони дизајн. Обављала 
је функцију секретара Катедре за правне и друштвено-хуманистичке науке (2019).   
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2.2. Рад у пројектним бироима 
 
2010-2011. „Serbiaprojekt - biro d.o.o.“  
Позиција: пројектант сарадник – приправник. 

2010. „Србијапројект а.д.“ 
Позиција: пројектант сарадник – приправник.  

2.3. Јавна предавања и стручни семинари 

 Др  Александра Јевтовић је одржала предавање на тему „Од футуризма до романтике - ход по 
ивици архитекте Александра Ђокића“ по позиву Хералдичког клуба у Београду (март, 2019.) 

 Марта 2017. године је на позив фондације „Данило Киш“ одржала предавање о свом путу у 
оквиру циклуса „Необична занимања“ у Омладинском клубу „Складиште“ Фондације „Данило 
Киш“ у Суботици. Априла месеца је у истом простору и под окриљем исте фондације, држала 
радионицу „Поп-ап“ технике за ученике виших разреда основних школа и средњошколце 
Суботице   

 Кандидаткиња је учествовала на семинару о регионалној сарадњи „Профилисање високог 
струковног образовања“ у организацији Конференције академија струковних студија Србије 
(06.03.2015. у Београду) 

2.4. Учешће на изложбама 

 Промоција романа „Северна капија: Гласови у тами“ (аутор Данијел Јовановић) и изложба 
илустрација из истоименог романа (аутор Александра Јевтовић) у локалу Fisher Gardens у 
Београду, 15.06.2018.   

 Промоција романа „Северна капија: Духови прошлости“ (аутор Данијел Јовановић) и изложба 
илустрација из истоименог романа (аутор Александра Јевтовић) у Бази Црна Овца на Дорћолу, 
05.02.2017. (априла месеца исте године изложба илустрација представљена је и у Омладинском 
клубу „Складиште“ Фондације „Данило Киш“ у Суботици)  

  Самостална изложба илустрација „Ain’t No Grave“ у галерији Штаб, Београд 14.07.2016.  
(Изложба је након београдске премијере пресељена у галерију Културног центра у Параћину 
(09.09.2016.), радови су презентовани у оквиру манифестације „Крстовданске свечаности“.) 

 Учешће на међународној изложби „Архитектура на маргинама“, Дом омладине Београда, 
Београд 14-24.04.2014. (Изложба је након београдске премијере пресељена у Ниш, радови су 
презентовани у оквиру Дана архитектуре Ниша а након тога у Бања Луку где је презентована у 
оквиру Aрхитектонског факултета и у Банским дворима.)  

 Учешће на изложби „Прецртана стварност“, као резултат пројекта на којем су заједничким 
снагама сарађивали агенција Аbnormal Advertising Agency, фотограф Немања Мараш и 
Александра Јевтовић као илустратор, Нова галерија, Андрићев венац 6, Београд, 28.01.2013. 

 Учешће са анимираним филмом на изложби студентских радова „Анимација, АПРИЛСКИ 
СУСРЕТИ 2011“, Студентски културни центар, Београд, 01.04.2011.  

 Учешће са пројектом на изложби студентских радова „Космос – архитектура у свемиру“, 
Архитектонски факултет, Београд, 17.03.2009.  

 Учешће са стрипом на изложби ликовне Академије са Цетиња (2004. год.). 

 Три самосталне изложбе слика, гимназија „Слободан Шкеровић“, Подгорица (2002. и 2003. год.), 
кафе-галерија Блазнавац, Београд (2011. год.) 
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2.5. Остали некатегорисани стручни и уметнички радови  

Година 2019.  

 Кандидаткиња је саставила документациони досије насеља Кнежевац-Кијево за међународну 
радну групу за документацију и заштиту грађевина, места и целина модерног покрета 
docomomo_србија (фебруар) 

Година 2018.  

 Илустровала уџбеник Географија 1: уџбеник за први разред гимназије, издавачка кућа Логос   

 Илустровала роман Северна капија: Странице од песка аутора Д. Јовановића   

 Дизајн плаката и програма за представу „Цврчак и мрав“, Театар младих, Подгорица 

Година 2017.  

 Илустровала роман Северна капија: Гласови у тами аутора Д. Јовановића   

  Илустровала уџбеник Рачунарство и информатика 4: уџбеник за четврти разред гимназије, 
издавачка кућа Клет   

 Илустровала Приручник за наставнике за рад са ученицима са сметама у развоју од 5. до 8. 
разреда основне школе, издавачка кућа Клет   

Година 2016.  

 Водила креативну радионицу за децу узраста 6-10 година под називом Школица за вилењаке у 
„Бази Црна Овца“ на Дорћолу  

 Илустровала роман Северна капија: Духови прошлости аутора Д. Јовановића   

 Са тимом коаутора припремила је Водич кроз студирање Високе пословне школе струковних 
студија Блаце за школску 2016/2017. годину 

Година 2015.  

 Илустровала уџбенике и радне свеске Руског језика за 7. и 8. разред, издавачка кућа Клет   

 Илустровала рубрику „Енигматски вртић“ Новости Енигме (дец. 2014 – септ. 2015.) 

Година 2002 - 2014.  

 Илустровала књигу поезије аутора С. Рајчетића (2014)  

 Израда галерије илустрација за Deutche Welle – српску редакцију (април, 2012)  

 Од 2012. сарадник P.U.L.S.E. / интернет магазина за уметност и културу. На овом сајту је објавила 
текстове на тему: Питер Гринвеј и Етјен Луј-Буле: дијалог о јединству уметности (2012), Vinsent 
Van Gog + Gustav Klimt = drama o pojmu lepog (2012), Нови Вавилон – Констант Нивенхус (2012), 
„Plug-In“ град – од некадашње утопије до данашње реалности (2012), Београдски мостови: иза 
кулиса (2013), Дијалектика савремене архитектуре /из три дела/ (2013), И све се стопи у зов, у 
крик /Спомен комплекс Кадињача (2013), Хало, Џиме (2014). Доступно на: 
https://pulse.rs/author/skineta-splajn/ . Шест од ових чланака објављено је у електронској књизи, 
зборнику одабраних радова са сајта, под називом „P.U.L.S.E. Domine“. 

 Илустровала рубрику „Ма шта кажеш“ Политикиног забавника (23.12.2011.)  
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 Учешће у дизајнирању књиге „Космос“, у којој се поред њеног пројектног решења налазе и 
пројекти осталих студената професора Слободана Рајевића.  

 Учесник радионице Архитектонског факултета у истраживачкој станици Петница на тему 
„Архитектура у свемиру“ (2008)  

 Илустровала Приручник о пословном изгледу, понашању и комуницирању на пословима возача 
ГСП-а у Београду (2007) 

 Сценографија за телевизију Елмаг (Подгорица, 2002)   

 

3. НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД 

3.1. Монографије, монографске студије, тематски зборници, лексикографске и картографске 
публикације међународног значаја (М 10) 
 

Није наведено. 

3.2. Радови објављени у научним часописима са SCI, SSCI или AНCI листе - радови објављени у 
научним часописима међународног значаја; научна критика; уређивање часописа (М 20) 

Није наведено. 

3.3. Зборници међународних научних скупова (М 30) 

M33 Марчета Л., Ивовић Б., Јевтовић А., Делић – Николић И., Evaluation of the state of the stone in the 
plinth of the hotel „Moscow“ in Belgrade (Serbia), Трећи Интернационално научно-стручни скуп 
„Грађевинарство - наука и пракса“. Зборник радова, књига 2, Универзитет Црне Горе, 
Грађевински факултет, Подгорица 2010, стр. 1551-1556. ISBN 978-86-82707-19-6   

M33 Бундало И., Јевтовић А., Нови српски меморијал – централно спомен обележје, Источна Илиџа, 
Простори памћења. Зборник радова, том 1: Архитектура,  Одељење за историју уметности 
Филозофског факултета Универзитета у Београду, Београд 2013, стр.  354-364. ISBN 978-86-88803-
33-5   

3.4. Монографије националног значаја, тематски зборници, лексикографске и картографске 
публикације националног значаја; научни преводи и критичка издања грађе, библиографске 
публикације (М 40) 

M49 Рајовић С., Савић Б., Јевтовић А., Спахић А., Никезић, З. Ракочевић М. АРХИТЕКТУРА – 33 
конкурсна пројекта, Београд 2011. ISBN 978-86-914991-0-5 

 

3.5. Радови у часописима националног значаја (М 50) 

M51 Јевтовић А., Споменик културе као ресурс свакодневице на примеру Робног магазина у Београду, 
Култура 164, Београд: Завод за проучавање културног развитка, стр. 352368. DOI: 10.5937/kultura 
1964352J       

M52 Jevtović, A., Tourist objects of an architect Aleksandar Đokić: national and international style 
characteristics, BizInfo (Blace), Vol 9, broj 2, Blace 2018, str. 11-26. DOI: 10.5937/bizinfo1802011J 

M52 Jevtović, A., Sociology of Tourism in the Globalization Process and Social Networks, BizInfo (Blace), Vol 
10, broj 2, Blace 2019, str. 43-62. DOI: 10.5937/bizinfo1902043J  
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M52 Stojiljković M., Jevtović A., Đurović M., The Impact of Globalization on Tourists’ Preferences in Serbia,  
BizInfo (Blace), Vol 10, broj 2, Blace 2019, str. 63-77. DOI: 10.5937/bizinfo1902063S          

3.6. Зборници скупова националног значаја (М 60) 

Није наведено. 

3.7. Магистарске и докторске дисертације (М 71-72) 

М 71 Јевтовић, Александра. „Александар Ђокић (1936-2002)“, (Београд: Филозофски факултет, 2019). 
 

3.8. Списак објављених некатегорисаних научних и стручних радова 

 Јевтовић А., Београдски мостови – иза кулиса, Build magazin број 21, година VI, Београд 2012, стр. 
54-61. ISSN 1452-8495 

3.9. Радови који су излагани на међународним конференцијама и који ће бити  штампани у целини у 
Зборницима конференција: 

 Бундало И., Јевтовић А., НОВИ СРПСКИ МЕМОРИЈАЛ – ЦЕНТРАЛНО СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈЕ, ИСТОЧНА 
ИЛИЏА, Међународни научни симпозијум „ПРОСТОРИ ПАМЋЕЊА: архитектура, баштина, 
уметност“, 12-15.април 2011, Београд.  

 Марчета Л., Ивовић Б., Јевтовић А., Делић – Николић И., EVALUATION OF THE STATE OF THE STONE 
IN THE PLINTH OF THE HOTEL „MOSCOW“ IN BELGRADE (SERBIA), Трећи Интернационално научно-
стручни скуп „Грађевинарство - наука и пракса“, 15-19. фебруар 2010, Жабљак. 

 Jevtović A., Delegation of authority between the state and architects and its impact on architectural 
design: Serbian architecture after the WWII (1945-1980), simpozijum „Design and Authority“ u 
organizaciji 4T Design and Design History Association, Biannual Symposium, 2019 May 2-4 2019, Izmir, 
Turkey. (Publikacija u toku) - (M34) 
Program: http://4t.org.tr/symposium2019/     

 Jevtović A., Concept of „the Neighborhood’s comeback“: project of the settlement „Kneževac-Kijevo“ 
in Belgrade, konferencija „Third Balkan Studies Conference. Balkan Cites: Local, National, Global 
Scales“ u organizaciji Muscem – Museum of Civilizations of Europe and the Mediterranean, September 
12-14 2019, Marseille, France. (Publikacija u toku)- (M34) 
Program: https://etudesbalk3.sciencesconf.org/data/pages/PROG_3e_ETU_BALK_FINAL.p df      

 Jevtović A., Stamenković A., The role of the trade centers in the city’s public life: New Belgrade Case 
Study, konferencija „2nd Urbanism at Borders Global Conference: Borders within Borders, 
Fragmentation, Disposition and Connections“, u organizaciji Universidad de Malaga 23-25 October 
2019. (Publikacija u toku) - (M34) 

 
 
3.10. Радови у процесу публикације:  

3.10.1. Три енциклопедијске одреднице у научној публикацији водећег националног значаја, у: Српска 
енцикопедија, том V (Д-Ђ), Београд и Нови Сад: САНУ и Матица Српска.)  

 Јевтовић А., „Дивац Олга“, у: Српска енцикопедија, том V (Д-Ђ), Београд и Нови Сад: САНУ и 
Матица Српска. - (M46)                                                                                

 Јевтовић А., „Ђокић Александар“, у: Српска енцикопедија, том V (Д-Ђ), Београд и Нови Сад: САНУ 
и Матица Српска. - (M46)                                                                                                                                                
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 Јевтовић А., „Ђокић Владан“, у: Српска енцикопедија, том V (Д-Ђ), Београд и Нови Сад: САНУ и 
Матица Српска. - (M46)  

3.10.2. Пет енциклопедијских одредница у научној публикацији водећег националног значаја, у: Српска 
енцикопедија, том VI (E-J), Београд и Нови Сад: САНУ и Матица Српска.)           

 Јевтовић А., „Живадиновић Михаило“, у: Српска енцикопедија, том VI (Е-Ј), Београд и Нови Сад: 
САНУ и Матица Српска. - (M46)                                                     

 Јевтовић А., „Жунковић Зоран“, у: Српска енцикопедија, том VI (Е-Ј), Београд и Нови Сад: САНУ и 
Матица Српска. - (M46)                                                                     

 Јевтовић А., „Жупањевац Зоран“, у: Српска енцикопедија, том VI (Е-Ј), Београд и Нови Сад: САНУ 
и Матица Српска. - (M46)                                                                       

 Јевтовић А., „Ивановић Драган“, у: Српска енцикопедија, том VI (Е-Ј), Београд и Нови Сад: САНУ и 
Матица Српска. - (M46)                                                                       

 Јевтовић А., „Јевтић Милорад“, у: Српска енцикопедија, том VI (Е-Ј), Београд и Нови Сад: САНУ и 
Матица Српска. - (M46)      

3.10.3. Десет лексикографских јединица у научној публикацији националног значаја, у: Атлас становања, 
Београд: Docomomo Србија)   

 Јевтовић А., „Насеље Кнежевац-Кијево“, у: Атлас становања, Београд: Docomomo Србија. - (M47)                                                                                                    

 Јевтовић А., „Насеље Кнежевац-Кијево - Насеље Лабудово брдо“, у: Атлас становања, Београд: 
Docomomo Србија. - (M47)                                                                                                                                                          

 Јевтовић А., „Насеље Кнежевац-Кијево - Насеље Видиковац“, у: Атлас становања, Београд: 
Docomomo Србија. - (M47)                                                                                                                                                            

 Јевтовић А., „Насеље Кнежевац-Кијево - Ибарска капија“, у: Атлас становања, Београд: 
Docomomo Србија. - (M47)                                                                                                                                                                                   

 Јевтовић А., „Насеље Кнежевац-Кијево – Видиковац – тип Ц“, у: Атлас становања, Београд: 
Docomomo Србија. - (M47)                                                                                                                                                             

 Јевтовић А., „Насеље Кнежевац-Кијево – Крстасте куле“, у: Атлас становања, Београд: Docomomo 
Србија. - (M47)                                                                                                                                                                                   

 Јевтовић А., „Насеље Кнежевац-Кијево – Лађице“, у: Атлас становања, Београд: Docomomo 
Србија. - (M47)                                                                                                                                                                                                  

 Јевтовић А., „Насеље Кнежевац-Кијево – групација тип Ф“, у: Атлас становања, Београд: 
Docomomo Србија. - (M47)                                                                                                                                                                                   

 Јевтовић А., „Насеље Кнежевац-Кијево – групација тип Х“, у: Атлас становања, Београд: 
Docomomo Србија. - (M47)                                                                                                                                                                                   

 Јевтовић А., „Насеље Кнежевац-Кијево – групација тип И“, у: Атлас становања, Београд: 
Docomomo Србија. - (M47)   

3.10.4. Радови у процесу рецензије: 

 Jevtović A., „Contribution of Slovenian Architect Franc Avbelj and "Planinka" Company to the 
Development of Tourism in Serbia: A Case Study of the Urban-Architectural Solution of Kuršumlija 
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Spa“, Histories of Postwar Architecture, Depts. Of Architecture, The Arts and for Life Quality Studies – 
University of Bologna, 2020.  

 Jevtović A., „Concept of „the Neighborhood’s comeback“: project of the settlement „Kneževac-Kijevo“ 
in Belgrade“, Balkanologie, Revue d’études pluridisciplinaires (thematic issue from the Third Balkan 
Studies Conference), French Association of Balkan Studies, 2021.       

 

4.0.  СТРУЧНИ И УМЕТНИЧКИ РАД 
     

4.1. Реализована стручна вођења кроз музеје и локалитете у земљи и иностранству  
 

 Др Александра Јевтовић била је један од водича ангажованих за једнодневну стручну праксу 
„Новија архитектура Београда“, аутора проф др Александар Кадијевић, управник Одељења за 
историју уметности Филозофског факултета у Београду (Београд, 06.06.2014.) 

 4.2. Радно искуство у пракси  
 

Година 2011.  

 Пројекат санације и доградње породичне куће у Врднику за приватног инвеститора, који је 
реализован (Александра Јевтовић, дипл.инг.арх.)  

  Главни архитектонско-грађевински пројекат, Задружни дом, мала Крупска Рујишка, република 
Српска (одговорни пројектант: Споменка Лилић, дипл.инг.арх. / сарадник: Сања Пајуновић, 
дипл.инг.арх., Маја Станковић, дипл.инг.арх., Александра Јевтовић, дипл.инг.арх.)  

 Главни архитектонско- грађевински пројекат, породична кућа у ул. Благоја Паровића бр. 2ц, 
Бањалука (одговорни пројектант: Споменка Лилић, дипл.инг.арх. / сарадник: Маја Станковић, 
дипл.инг.арх., Александра Јевтовић, дипл.инг.арх.)    

Година 2010.  

 Главни пројекат санације и адаптације, дечији вртић „Долорес“, ул. Милице Српкиње бр. 32, П.У. 
Раковица, Београд (одговорни пројектант: Ана Николић дипл.инг.арх. / сарадник: Александра 
Јевтовић, дипл.инг.арх., Мирослав Милић, дипл.арх.тех.)  

 Главни пројекат адаптације, „Комерцијална банка“ – експозитура у Нишу, ул. Николе Пашића 
бр.41, Ниш (одговорни пројектант: Ана Николић дипл.инг.арх. / сарадник: Александра Јевтовић, 
дипл.инг.арх., Мирослав Милић, дипл.арх.тех.)  

  Главни пројекат адаптације, „Телеком Србија“ – пословница „СЦ Ушће“, Београд (одговорни 
пројектант: Ана Николић дипл.инг.арх. / сарадник: Александра Јевтовић, дипл.инг.арх., 
Мирослав Милић, дипл.арх.тех.)  

 Идејни пројекат инвестиционог одржавања, Амбасада Израела ул. Булевар кнеза Александра 
Карађорђевића 47, Београд (одговорни пројектант: Ана Николић дипл.инг.арх. / сарадник: 
Александра Јевтовић, дипл.инг.арх.)  

 Архитектонско-грађевински пројекат адаптације, погон за хемијску обраду вате „Нива“, Жабаљ, 
Нови Сад (одговорни пројектант: Ана Николић дипл.инг.арх. / сарадник: Александра Јевтовић, 
дипл.инг.арх., Мирослав Милић, дипл.арх.тех.)  
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  Пројекат изведеног објекта, пословни објекат у ул. Ломина бр. 14-18, К.О. Савски венац, Београд  
(одговорни пројектант: Ана Николић дипл.инг.арх. / сарадник: Александра Јевтовић, 
дипл.инг.арх.)  

 Конкурс за идејно решење пословне зграде  „хидроелектране на Дрини“ Вишеград (Ана 
Николић, дипл.инг.арх., Маја Станковић, дипл.инг.арх., Александра Јевтовић, дипл.инг.арх.) 

 Конкурс за 5 вртића, комбинована дечија установа 11, ГО Нови Београд, блок 61, ул. Војвођанска 
бб, Бежанијска коса, Београд (Ана Николић, дипл.инг.арх., Маја Станковић, дипл.инг.арх., 
Александра Јевтовић, дипл.инг.арх.)  

 
5.0. ДОМАЋЕ И МЕЂУНАРОДНЕ НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА  

 
 Није наведено. 
 
6.0 АКТИВНОСТИ У ПРОФЕСИОНАЛНИМ УДРУЖЕЊИМА 

 
Није наведено. 
 

7.0 УЧЕШЋЕ У НАУЧНИМ ПРОЈЕКТИМА 

 
Није наведено. 
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V ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ др Жељки Пјешивац, дипл. инж. арх. 
 
1. ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ  

1.1. Основни подаци 

Др Жељка Пјешивац, дипл. инж. арх. рођена је 26.01.1979. у Новом Саду. Године 1998, завршила је 
гимназију „Јован Јовановић Змај“ у Новом Саду са просечном оценом током година 5,00. 

1.2. Професионално образовање и усавршавање, стечене дипломе и титуле 

2013. Диплома доктора наука - уметност и медији, Универзитет уметности у Београду - 
Интердисциплинарне научне студије 
Просечна оцена током студија 10,00. Године 2013. одбранила је докторску дисертацију, под називом: 
„Не/изрециви простор: пред-текстуални, текстуални и пост-текстуални концепти простора у теорији 
уметности и медија“, у оквиру студијског програма Теорија уметности и медија, ментор: проф. др 
Мишко Шуваковић и ко-ментор: проф. др Александар Игњатовић. 
2009. Диплома магистра уметности у области сценског дизајна, Универзитет уметности у Београду -  
Интердисциплинарне уметничке студије 
Просечна оцена током студија 9,89. Године 2009. одбранила је магистарску тезу, под називом: 
„Невидљиво тело“ (теоријско-студијски пројекат), у оквиру студијског програма Сценски дизајн, ментор: 
проф. др Радивоје Динуловић. 
2004. Диплома дипломираног инжењера архитектуре (Мастер наука), Универзитет у Новом Саду - 
Факултет техничких наука - Департман за архитектуру и урбанизам 
Просечна оцена током студија 9,30. Године 2004. завршила је студије са оценом 10,00 на дипломском 
раду под називом: „Архитектонска студија сценских зидова Херцег Новог“, ментор: проф. др Радивоје 
Динуловић и ко-ментор: др Дубравка Ђукановић. 

1.3. Остале способности и вештине 

Познавање рада на рачунару: AutoCAD, Adobe Photoshop, CorelDraw, SketchUp, 3ds Max  

Области интересовања: Теорија архитектуре, Теорија уметности и медија, Теорија текста, Теорија 

простора, Филозофија простора и времена, Студије Делеза, Нови материјализам, Естетика архитектуре, 

Културална анализа, Градитељско наслеђе, Архитектонско пројектовање, Интер и трансдисциплинарни 

приступи архитектури/уметности. 

1.4. Познавање страних језика 

Професионално знање енглеског језика (Ц2), врло добро знање немачког језика (Б2), напредно знање 
француског језика (Б1) и основно знање италијанског језика (А2). 

1.5. Усавршавање професионалних компетенција 
 
1.5.1. Списак додатних курсева одслушаних током докторских студија и постдокторског боравка у 
иностранству (избор): 

 “Theory of Film“ – course led by Arturo Silva, at the Department of Architecture Theory, TU Vienna, 
May-June 2015. 

 “Topos in Architecture Theory. The Revision of Postmodernism? Rethinking the Presence of the Recent 
Past“- course led by Dr Ole W. Fischer, at the Department of Architecture Theory, TU Vienna, May-
June 2015. 

 “Filmavantgarde III“- course led by Prof. Dr Gabriele Jutz, at the University of Applied Arts Vienna, 
May-June 2015. 
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 Critical probes: a series of lectures on contemporary architectural theory, by Prof. Neil Leach, the 
University of Novi Sad, the Faculty of Technical Sciences, the Department of Architecture and 
Urbanism,  4-8 June 2012. 

 New materialism, or the Death of Postmodernism – colloquium led by Prof. Neal Leach, the University 
of Novi Sad, the Faculty of Technical Sciences, the Department of Architecture and Urbanism, 23-27 
May 2011. 

 "Теоријски дискурси у архитектури" - Проф. др Нађа Куртовић Фолић, Факултет техничких 
наука, Универзитет у Новом Саду, докторске студије архитектуре и урбанизма, мај - јули 
2010. 

 "Теоријски принципи развоја архитектуре и града" - Проф. др Нађа Куртовић Фолић и Проф. др 
Бранко Митровић (Нови Зеланд), Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду, 
докторске студије архитектуре и урбанизма, мај - јули 2010. 

2. РАДНА БИОГРАФИЈА 

2.1. Учешће у настави 
  

 2015/16. Професионални сарадник на пројекту „Спацијализација дисјунктивне темпоралности 
наратива: студија случаја“, преко акције „Право на прву шансу“, Покрајинског секретаријата за 
високо образовање и научно-истраживачку делатност АП Војводине, Универзитет у Новом Саду, 
Факултет  техничких наука, Департман за архитектуру  урбанизам.   

 Мај - Јун 2015. Постдокторски истраживач сарадник - стипендиста Ernst Mach grant_worldwide, 
Технички универзитет у Бечу (Аустрија), Институт за науку архитектуре, Департман за теорију 
архитектуре. Током постдокторског боравка учествовала уједно као консултант у раду на мастер 
пројекту једног мастер студента Департмана за теорију архитектуре, Техничког универзитета у 
Бечу. 

 2014/15. Предавач у оквиру једносеместралног курса „Креативно истраживање у архитектури“, 
докторске студије архитектуре и урбанизма, Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких 
наука, Департман за архитектуру и урбанизам. Руководилац курса - Проф. др Радивоје 
Динуловић. (Креатор теоријско студијског пројекта "Еластични пролаз" на чијим основама је 
спроведен овај једносеместрални предмет у наведеној години. Рад је обухватао учешће у 
настави, рад са студентима као и оцену завршних пројеката студената.) 

 2010/11. Учествовала у настави на предмету Теорија уметности и медија I - Интердисциплинарне 
докторске студије Универзитета уметности у Београду, студијски програм за Теорију уметности и 
медија - извођењем предавања посвећеном Жак Дериди. Руководилац курса - Проф. др Мишко 
Шуваковић. 

2.2. Предавања по позиву наставника на предметима основних и докторских академских студија на 
Универзитетима у земљи и иностранству 

 2014. Предавање по позиву „Теорија простора“ –  у оквиру курса „Уметнички дискурс 
истраживања“, докторске студије, Универзитет у Београду, Архитектонски факултет. 
Руководилац курса - Проф. др Миодраг Шуваковић. 

 2011. Предавање по позиву „Афективна топологија: Макс Рајнхардт кућа у Берлину Питера 
Ајзенмана“, на Интернационалном колоквијуму посвећеном савременој теорији уметности, 
Универзитет у Љубљани, Филозофски факултет. Руководилац колоквијума - Проф. др Лев Креф.  

 2010/11. Учествовала у настави на предмету Теорија уметности и медија I - Интердисциплинарне 
докторске студије Универзитета уметности у Београду, студијски програм за Теорију уметности и 
медија - извођењем предавања посвећеном Жак Дериди. Руководилац курса - Проф. др 
Миодраг Шуваковић. 

 2006. Предавање по позиву „Архитектонска студија сценских зидова Херцег Новог“, у оквиру 
курса „Позоришна продукција“, основне студије, Универзитет Црне Горе, Факултет драмских 
уметности, Цетиње. Руководилац курса - Проф. мр Јанко Љумовић.  
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 2005. Предавање по позиву „Архитектонска студија сценских зидова Херцег Новог“, у оквиру 
курса „Градитељско наслеђе, очување и заштита“, основне студије, Универзитет у Новом Саду, 
Факултет техничких наука, Департман за архитектуру и урбанизам. Руководиоци курса: Проф. др 
Нађа Куртовић Фолић и др Дубравка Ђукановић. 

2.3. Јавна предавања и стручни семинари 

 2019. Програм „(Од)бранимо хуманистику“ поводом седам објављених књига серије „Преко 
хуманистике: теорија-филозофија-естетика-уметност“ (ур. Проф. др Мишко Шуваковић, Орион 
Арт, 2018). Учесници: Проф. др Миодраг Шуваковић, др Жељка Пјешивац, др Јелена Новак, др 
Ивана Башичевић Антић и др Бојана Радовановић. Атријум Народне библиотеке Србије, Београд 
1. март 2019.   

 2013. „Простори територијализације у филму Метрополис Фритца Ланга“, Библиотека града 
Београда, 27. новембар 2013.  

2.4. Учешће на интернационалним конференцијама/колоквијумима 

 2019. Pјešivac Željka, "Spaces of Disjunctive Synthesis as Intertextual Concepts: Case Study", 
International Conference "Conceptions and Perceptions of Time and Space", Birkbeck College, 
University of London, London Centre for Interdisciplinary Research, 16-17 February 2019. 

 2016. Pješivac Željka, “Through the Western View: Karl-Heinz Klopf’s Tower House“, 9th International 
Deleuze Studies Conference Virtuality, Becoming and Life Rome, Italy, 11-13 July 2016. 

 2015. Pješivac Željka, “Spaces of Deterritorialization and Reterritorialization in Robert Wilson’s Einstein 
on the Beach (1976)“, International Interdisciplinary Conference Radical Space in Between Disciplines, 
Novi Sad, Serbia, 21-23 September 2015. 

 2014. Pješivac Željka, “Folding Architecture: the Media Pavilion Blur Building by Elizabeth Diller and 
Ricardo Scofidio“, International conference On Architecture - Facing the Future, STRAND  - Sustainable 
Urban Society Association, Belgrade, Serbia, 1-15 December 2014. 

 2014. Pješivac Željka, “Elastic Passage_Contemporary Concepts of Space as Immanent Processes of 
Becoming“, ARCHTHEO’14, Theory of architecture conference, Istanbul, Turkey 6-8 November 2014. 

 2013. Pješivac Željka, “Between Museum, Monument and Memorial: Jewish museum in Berlin (1999) 
by Daniel Libeskind“, International Conference Cultural Memory, Center for Culture and Cultural 
Studies (CCCS), Skoplje, Macedonia, 5-7 September 2013. 

 2013. Pješivac Željka, “Spaces of Territorialization in Fritz Lang’s film Metropolis (1927)“, Deleuze 
Studies Conference – The Territory In-Between, Lisbon, FCUL, Portugal, 8-10 July 2013. 

 2013. Међународна научна конференција „ISSUES? Concerning the Project of Peter Eisenman. 
Discussions with Peter Eisenamn“, 11-12 новембар 2013, Београд, Србија (Учесници конференције: 
Peter Eisenman, Jorg H. Gleiter, Kim Foster, Preston Scott Cohen, Emmanuel Petit, Mario Carpo, Sarah 
M. Whiting, Manuel Orazi, John McMorrough, Gabriele Mastrigli, Panayotis Pangalos, Cynthia 
Davidson, Ingeborg M. Rocker, Alejandro Zaera-Polo, Đorđe Stojanović, Greg Lynn, Jerrfey Kipnis). 

 2012. Међународна научна конференција: AoД, Архитектура деконструкције (АoД, Architecture of 
Deconstruction : The Specter of Jacques Derrida), Универзитет у Београду, Архитектонски факултет, 
25-27 октобар 2012 (Учесници конференције: Bernard Tschumi, Catherine Ingraham, Chris Younes, 
Francesco Vitale, Jeffrey Kipnis, Ljiljana Blagojević, Mark Cousins, Mark Wigley, Maurizio Ferraris, Peter 
Eisenman, Renato Rizzi, Zoran Lazović, Madam Marguerite Derrida). 

 2011. Пјешивац Жељка, „Афективна топологија: Макс Рајнхардт кућа (1992) Питера 
Ајзенмана“, 8 новембар 2011, Интернационални колоквијум посвећен савременој теорији 
уметности, Филозофски факултет, Универзитет у Љубљани. 

 2010. Сусрет са Peterom Neverom (Peter Noever) -  директором Аустријског музеја примењених 
уметности/савремених уметности, Беч (МАК) – семинар Мнистарства културе Републике Србије у 
оквиру пројекта „Трансформатор - Јачање институционалних капацитета и кадровских 
потенцијала за управљање у области културе у Србији”, Музеј историје Југославије, Београд, 12 
јануар 2010. 
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2.5. Учешће на интернационалним радионицама 

 Екологија као контекст уметности, теоријско студијска радионица - семинар Проф. др Јована 
Ристића, предавача на МИТ (Massachusetts Institute of Technology, USA), Ректорат Универзитета 
уметности у Београду, Београд, 21-31 март 2008. 

 Site specific performance Blur Street, теоријско студијски пројекат, организатори: 
Интердисциплинарне постдипломске студије Сценског дизајна, Универзитет уметности у 
Београду, Позориште и интер медија, Факултет примењених уметности, Универзитет  у Регини, 
Канада, Београд, 15-21 април 2006. 

 Град - Сцена, радионица - семинар, организатори: пер.арт и ФТН - Архитектура, Нови Сад,  01-08 
децембар 2005. 

 Пројектни менаџмент у функцији презентације Културног наслеђа, семинар у оквиру 
пројекта: Културно и природно наслеђе у Србији - могућност интегративног приступа, Фонд за 
културно и природно наслеђе југоисточне Европе, организатори: Британски савет, Министарство 
културе Републике Србије, Француски културни центар, ЈУСТАТ, Београд, 18-19 октобар 2005.  

 Радионица Дизајн светла,  Проф. Michaеl Ramsaur-a (USA), организатор - Сценски дизајн, 
Универзитет уметности у Београду, Београд, 16-21 мај 2005. 

 Радионица Jannis Kounellis-a, организатор Универзитет уметности у Београду, Београд,   10-13 мај 
2005. 

 Радионица посвећена односу Тела и простора, Проф. Томаша Жишке (ДАМУ, Праг), организатор  
-  Сценски дизајн, Универзитет уметности у Београду, Београд, мај 2004. 

2.6. Учешће на изложбама 

 2009. Пјешивац Жељка, ауторске фотографије објекта Ђ. Табаковића, гРад архитекте Ђорђа 
Табаковића - изложба студената фото конкурса, Новосадски дани архитектуре, галерија 
Позоришта младих, Нови Сад, 1 - 7 јули 2009. 

 2007. Изложба радова студената интердисциплинарних постдипломских и докторских студија 
Универзитета уметности у Београду: Стратегије догађаја - уметност у епохи нових медија, 
излагање ауторског пројекта - амбијенталне инсталације Невидљиво тело (2007), у оквиру 
међународне конференције Образовање, уметност и медији у процесу европских интеграција, 
Универзитет уметности у Београду, Београд, 11-14 октобар 2007. 

 2005. Пјешивац Жељка, изабрани ауторски радови при изложби радова студената архитектуре у 
оквиру манифестације Дани архитектуре, галерија Факултета техничких наука - Архитектура, 
Нови Сад, мај 2005. 

 2001. Пјешивац Жељка, изабрани ауторски радови при изложби радова студената архитектуре 
На крају пута - почиње нови, Музеј савремене уметности Војводине, Нови Сад, октобар - 
новембар 2001. 

 2000. Пјешивац Жељка, изабрани ауторски радови при изложби радова студената архитектуре 
Време зрелости, Музеј савремене уметности Војводине, Нови Сад, октобар - новембар 2000. 

 1999.  Пјешивац Жељка изабрани ауторски радови при изложби радова студената архитектуре 
Учење архитектуре у Новом Саду - поново, Музеј савремене уметности Војводине, Нови Сад, 
новембар 1999. 

 1998. Пјешивац Жељка, изабрани ауторски радови при групној изложби Просторне композиције, 
Ликовни салон Културног центра, Нови Сад, 1998.   

 

3. НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД 

3.1. Монографије, монографске студије, тематски зборници, лексикографске и картографске 
публикације међународног значаја (М 10) 
 

Није наведено. 
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3.2. Радови објављени у научним часописима са SCI, SSCI или AНCI листе - радови објављени у 
научним часописима међународног значаја; научна критика; уређивање часописа (М 20) 

М23 Pješivac Željka, "Ma as a Space-Time Concept of Becoming: Karl-Heinz Klopf's Tower House (2013)", 
Architecture and Culture, Special issue Space of Tolerance, Vol. 7, Issue 1, 2019, pp. 69-84. 

 
М24 Pješivac Željka, "De- and Re-stratification of the Urban Tissue: Peter Eisenman's Cities of Artificial 

Excavation Projects", Spatium, December, No. 40, Belgrade: IAUS, 2018, pp.1-7;  
 
М24  Pješivac Željka, "Architectural Promenade as Scene of Writing: the Jussieu Library (1992) by OMA/Rem 

Koolhaas", Facta Universitatis, Series: Architecture and Civil Engineering, Niš: the University of Niš, Vol. 
15, No.3,  2017, pp. 431-438;. 

 
3.3. Зборници међународних научних скупова (М 30) 

М31 Пјешивац Жељка, „Афективна топологија: Макс Рајнхард кућа (1992) у Берлину Питера 
Ајзенмана", на скупу - Интернационални колоквијум посвећен савременој теорији уметности, 
Филозофски факултет, Универзитет у Љубљани, Словенија 2011, објављен у: Часопис АМ 
(Art+Media) , Бр. 3, Београд: Орион Арт, 2013, стр. 83-89. 

 
М33 Pješivac Željka, “Spaces of Deterritorialization and Reterritorialization in Robert Wilson’s Einstein on 

the Beach (1976)“, International Interdisciplinary Conference Radical Space in Between Disciplines, 
Proceeding Book, Novi Sad: Department of Architecture and Urbanism, Faculty of Technical Sciences, 
21-23 September 2015, pp. 41 – 49. 

 
М33 Pješivac Željka, “Elastic Passage_Contemporary Concepts of Space as Immanent Processes of 

Becoming“, in Architecture and Writing, ARCHTHEO ’14, Theory of Architecture Conference, 
Proceeding Book, Istanbul: DAKAM, 2014, pp. 305-316. 

 
М33 Pješivac Željka, “Between Museum, Monument and Memorial: Daniel Libeskind’s Jewish Museum in 

Berlin“, in the Culture/Култура journal, Skoplje: MI-AN Publishing, division of Center for Culture and 
Cultural Studies, No. 8, 2014, pp. 101-109. 

 
М33 Pješivac Željka, “Folding Architecture: the Media Pavilion Blur Building by Elizabeth Diller and Ricardo 

Scofidio“, in On Architecture - Facing the Future, Collection of papers from second international 
scientific conference, Beograd: STRAND (Sustainable Urban Society Association), 2014, pp. 229-239. 

 
М34 Pješivac Željka, "Spaces of Disjunctive Synthesis as Intertextual Concepts: Case Studies", The Book of 

Abstracts, International Conference "Conceptions and Perceptions of Time and Space", London: 
London Centre for Interdisciplinary Research, 2019, p.6. 

 
М34 Pješivac Željka, “Through the Western View: Karl-Heinz Klopf's Tower House“, The Book of Abstracts, 

Deleuze Studies Conference, Virtuality, Becoming and Life, Department of Philosophy, Communication 
and Visual Arts, Roma Tre University, Rome, 11-13 July 2016, p. 155. 

 
М34 Pješivac Željka, “Spaces of Deterritorialization and Reterritorialization in Robert Wilson’s Einstein on 

the Beach (1976)“, in B. Romana, M. Zeković, S. Milićević (eds.), The Book of Abstracts, International 
Interdisciplinary Conference Radical Space in Between Disciplines, Novi Sad: Department of 
Architecture and Urbanism, Faculty of Technical Sciences, 21-23 September 2015, pp. 40 – 41. 

 
М34 Pješivac Željka, “Folding Architecture: the Media Pavilion Blur Building by Elizabeth Diller and Ricardo 

Scofidio“, in The Book of Abstracts, Second International Conference and Exhibition, On Architecture - 
Facing the Future, STRAND (Sustainable Urban Society Association), 2014,  p. 49. 
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М34 Pješivac Željka, “Between Museum, Monument and Memorial: Daniel Libeskind’s Jewish Museum in 
Berlin (1999)“, The Book of Abstracts, 1st Annual CCCS Conference Cultural Memory, Skoplje, 
Macedonia (FYROM), 5-7 September 2013, p. 57. 

 
3.4. Монографије националног значаја, тематски зборници, лексикографске и картографске 
публикације националног значаја; научни преводи и критичка издања грађе, библиографске 
публикације (М 40) 

М43 Пјешивац Жељка, Не/изрециви простор: пред-текстуални, текстуални и пост-текстуални 
концепти простора у теорији уметности и медија, Београд: Орион Арт, 2018, стр. 193. 

 
М44 Пјешивац Жељка, „Остаци одсутног: Звучна страна квадрата (1995) Неше Париповића“ у Мишко 

Шуваковић, Никола Дедић, Јеша Денегри (ур.), Радикална апстракција - апстрактно 
сликарство и границе приказивања (Зборник), Београд: ЈП Службени гласник, 2013, стр. 195-208. 

 
М45 Пјешивац Жељка, „Филм и архитектура, теорије“, у Пролегомена за појмовник естетике, 

филозофије и теорије архитектуре, ур. Мишко Шуваковић, Београд: Орион Арт, 2017, стр. 157-
158. 

 
М45 Пјешивац Жељка, „Наратив, наратологија и архитектура“ у Пролегомена за појмовник естетике, 

филозофије и теорије архитектуре, ур. Мишко Шуваковић, Београд: Орион Арт, 2017, стр. 245-
246. 

 
М45 Пјешивац Жељка, „Простор, теорије“ у Пролегомена за појмовник естетике, филозофије и 

теорије архитектуре, ур. Мишко Шуваковић, Београд: Орион Арт, 2017, стр. 285-289. 
 
М45 Пјешивац Жељка, „ Сублимно у архитектури“ у Пролегомена за појмовник естетике, 

филозофије и теорије архитектуре, ур. Мишко Шуваковић, Београд: Орион Арт, 2017, стр. 331-
333. 

 
3.5. Радови у часописима националног значаја (М 50) 

М51 Пјешивац Жељка, „Постајање објекта пољем: Питер Ајзенманов Галисијски град културе“, у 
Култура, Београд: Завод за проучавање културног развитка, бр. 147, 2015, стр. 194-206. 

 
М52 Pješivac Željka, “Disparate Vision: Preston S. Cohen’s Lightfall“, AM (Art + Media) journal, Belgrade: 

Orion Art, No. 12, 2017, pp. 71-80. 
 
М53 Pješivac Željka, “Spaces of Territorialization in Fritz Lang’s Film Metropolis (1927)“,   in AM (Art + 

Media) journal, No. 7, Belgrade: Orion art , 2015, pp. 85-95. 
 
 3.6. Зборници скупова националног значаја (М 60) 

Није наведено. 

3.7. Магистарске и докторске дисертације (М 71-72) 

М71 Пјешивац Жељка, Не/изрециви простор: пред-текстуални, текстуални и пост-текстуални 
концепти простора у теорији уметности и медија, Интердисциплинарне научне студије – 
Теорија уметности и дизајна, Универзитет уметности у Београду, Београд, 2013.  

 
М72  Пјешивац Жељка, Невидљиво тело (теоријско-студијски пројекат), Интердисциплинарне 

уметничке студије Сценског дизајна, Универзитет уметности у Београду, Београд, 2009. 
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3.8. Патенти (М90) 

М99 Пјешивац Жељка, Lecture performance - Невидљиво тело, магистарска изложба, галерија Ремонт, 
Београд, 20 октобар 2008. 

М99 Пјешивац Жељка, самостална изложба дипломског рада: Архитектонска студија сценских 
зидова Херцег Новог, галерија Јосип Бепо Бенковић, Херцег Нови, Црна Гора, 2-10. септембар 
2005. 

3.9. Изведена дела, награде, студије, изложбе, жирирања и кустоски рад од међународног значаја 

М105 Пјешивац Жељка, Марина Радуљ, фотографије кратких видео-радова са теоријско студијске 
радионице Blur Street performance (пропраћене критичким освртом независних аутора)  
објављене у: “Global Exposures: Blur Street and Interurban Self-Portraiture (a Photo-Essay)", Kathleen 
Irwin, Rachelle Viader Knowles and Laura Levin, у Performance and the City, D.J. Hopkins, Shelley Orr 
and Kim Solga (eds.), New York – Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2009. 

 
М105 Pješivac Željka, Vila DD, In the Pursuit of Housing, exhibition within the World Congress Residential 

Design and Construction (RDC), Boston (SAD), 1-2 April 2009. 
 
М105 Пјешивац Жељка, ауторски конкурсни пројекат Надоградња Скупштине општине Херцег Нови, 

галерија Хотела Плажа, Херцег Нови, Црна Гора, 2-7. децембар 2006. 

3.10. Изведена дела, награде, студије, изложбе, од националног значаја 

М112 Пјешивац Жељка, „Архитектура превоја: Медијски павиљон Blur Building Елизабете Дилер и 
Рикарда Скофидија", Годишња изложба Аосицијације српских архитеката (категорија - 
публицистика), Библиотека града Београда, Галерија Атријум, фебруар 2015. 

 
3.11. Списак објављених некатегорисаних научних и стручних радова 

 Pješivac Željka, “In/Expressible Space: Pre-Textual, Textual, and Post-Textual Concepts of Space in 
Theory of Arts and Media“, Dissertation Abstract, u ASAGE (electronic scientific graduate journal of the 
American Society of Aesthetics), Vol. 6, No. 2, Spring/Summer 2014, 
http://asage.org/index.php/ASAGE/issue/view/6-2/showToc. 

 Пјешивац Жељка, „Архитектура као функционална скулптура“, у Мина Обрадовић (ур.), 
Годишњак АСА за 2013, Београд: АСА, 2014, стр. 27. 

 Пјешивац Жељка, „Било какав простор: Крадљивци бицикла“ у Кристина Бојановић (ур.) Слике 
мишљења Жила Делеза (зборник радова), Никшић: Друштво филозофа Црне Горе, 2011, стр. 229-
251. 

 Пјешивац Жељка, „Пројекат часописа Октобар: Натурализација дискурса историје уметности“, 
Нова мисао - часопис за савремену културу Војводине, бр. 08, октобар 2010, стр. 34-35. 

 Пјешивац Жељка, „Неспоразум: о мравцима и љубавницима“, Нова мисао - часопис за 
савремену културу Војводине, бр. 07. август 2010, стр. 24-25. 

 Пјешивац Жељка, „Критичка анализа позоришне представе 'Фрагменти' Форума за нови плес 
Балета Српског народног позоришта: Уради колико можеш, или нећеш ништа урадити“, лист 
Позориште, СНП, Нови Сад, фебруар 2006, стр. 42-46. 

 
3.12. Остали некатегорисани доприноси 
 

 Од 2006. године рецензент при годишњем такмичењу „За најбољу технолошку иновацију“, у 
организацији Министарства науке и заштите животне средине Републике Србије, Факултета 
техничких наука, Универзитета у Новом Саду и Привредне коморе Србије. 

http://www.rdcboston.com/
http://www.rdcboston.com/
http://asage.org/index.php/ASAGE/issue/view/6-2/showToc
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 2005. Учешће у дискусији поводом прве самосталне изложбе „Архитектонска студија сценских 

зидова Херцег Новог“, Радио Херцег Нови, Црна Гора. 

 
4.0.  СТРУЧНИ И УМЕТНИЧКИ РАД 

 
4.1. Радно искуство у пракси  

 Пјешивац Жељка, реконструкција, ревитализација и унутрашње уређење апартмана породичне 
куће ФП, Херцег Нови, Монтенегро, 2018 - извођење у току. 

 Пјешивац Жељка, ентеријер апартмана ВС, Нови Сад, 2013-2014. 

 Пјешивац Жељка, ентеријер апартмана ДЈ, Нови Сад, 2016.  

 
5.0. ДОМАЋЕ И МЕЂУНАРОДНЕ НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА  

 
Није наведено. 

 
6.0 АКТИВНОСТИ У ПРОФЕСИОНАЛНИМ УДРУЖЕЊИМА 

 

 2018. - члан Удуржења ликовних уметника примењене уметности и дизајнера Србије (УЛУПУДС), 
Београд (Секција за Теорију, критику и историју уметности). 

 2013. - члан The Architectural Humanities Research Association - AHRA. 

 2012-2015. – члан Асоцијације српских архитеката – АСА. 

 Maj 2012. – члан Друштва за естетику архитектуре и визуелних уметности Србије. 

 Децембар 2011. – члан Европског друштва за естетику (ESA). 

 Децембар 2009. – члан Менсе Србије. 

 2006. – члан Друштва архитеката Новог Сада – ДаНС. 

 2003-2004. члан италијанског културног центра „Dante Alighieri, Нови Сад 

 

7.0 УЧЕШЋЕ У НАУЧНИМ ПРОЈЕКТИМА 

 

 2015-2016. Теоријски пројекат „Спацијализација дисјунктивне темпоралности наратива: студија 
случаја“, финансиран од стране Покрајинског секретаријата за високо образовање и научно-
истраживачку делатност, АП Војводине и реализован у сарадњи са Департманом за архитектуру 
и урбанизам, Факултета техничких наука, Универзитета у Новом Саду. Руководилац пројекта. 
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МИШЉЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ ДОЦЕНТА СВАКОГ КАНДИДАТА 
ПОЈЕДИНАЧНО 

 

На основу општих услова предвиђених Законом о раду („Сл. Гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 
75/14, 13/17 – одлука УС, 113/17 и 95/18 – аутентично тумачење), и посебних услова предвиђених 
чланом 74. Закона о високом образовању („Сл. Гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон и 73/2018), 
Статутом Универзитета у Београду („Гласник УБ“ 201/18), Правилником о минималним условима за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник УБ“ 192/16, 195/16, 197/17, 199/17 и 
203/18), Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника на 
Универзитету у Београду („Гласник УБ“ 200/17), утврђени су критеријуми за стицање звања наставника 
на Универзитету у Београду за групацију техничко-технолошких наука, која је Комисија имала у виду при 
вредновању пријављених кандидата, као и критеријуме прописане Статутом Универзитета у Београду – 
Архитектонског факултета („Сл. билтен АФ“, бр. 119/18) и Правилником о минималним условима за 
стицање звања наставника на Архитектонском факултету у Београду („Сл. билтен АФ“, бр. 115/17) и 
донела закључак да: 

 

 
I КАНДИДАТ др Марија Павловић, дипл. истор. уметности 
НЕ ИСПУЊАВА ОБАВЕЗНЕ УСЛОВЕ ЗА ИЗБОР. 
 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

ОПШТИ УСЛОВ: 

Научни назив доктора наука из научне области за коју се бира стечен на акредитованом универзитету 
и акредитованом студијском програму у земљи или диплома доктора наука стечена у иностранству, 
призната у складу са Законом о високом образовању: 

Кандидаткиња др Марија Павловић испуњава овај услов. 

 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ: 

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

Кандидаткиња није позвана на приступно предавање, јер не испуњава један од тражених обавезних 
услова, као и једнаковредне критеријуме које је формирала Комисија. Кандидаткиња др Марија 
Павловић НЕМА објављен један рад у категорији М21 до М23 на SCI листи из научне области за коју се 
бира у складу са утврђеним критеријумом за стицање звања наставника на Универзитету у Београду 
за групацију техничко-технолошких наука. Кандидаткиња нема искуства и учешћа у раду у настави на 
предметима Департмана за архитектуру из уже научне области Историја, теорија и естетика архитектуре 
и визуелних уметности и обнова градитељског наслеђа за коју се кандидат бира. 

2. Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама током целокупног  претходног изборног 
периода (ако га је било): 

Није наведено у приложеној документацији за Конкурс. 

3. Искуство у педагошком раду са студентима: 

Од 2019. године до данас. 
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4. Објављен један рад из категорије М21, М22 или М23 из научне области за коју се бира. 
 
Кандидаткиња др Марија Павловић НЕМА објављен један рад у категорији М21 до М23 на SCI листи из 
научне области за коју се бира у складу са утврђеним критеријумом за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду за групацију техничко-технолошких наука. 
 
5. Саопштена два рада на научном или стручном скупу (категорије М31-М34 и М61-М64). 

Кандидаткиња др Марија Павловић испуњава овај услов. Има 3 (три) рада у категорији М34 и 1 (један) 

рад у категорији М64. 

ИЗБОРНИ УСЛОВИ: 

Неће бити образложени, јер кандидаткиња не испуњава обавезне услове. 
 
 
 II КАНДИДАТ др Ирена Кулетин Ћулафић, дипл. инж. арх. 
 ИСПУЊАВА СВЕ УСЛОВЕ ЗА ИЗБОР.      
  

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

ОПШТИ УСЛОВ: 

Научни назив доктора наука из научне области за коју се бира стечен на акредитованом универзитету 
и акредитованом студијском програму у земљи или диплома доктора наука стечена у иностранству, 
призната у складу са Законом о високом образовању: 
 

Кандидаткиња др Ирена Кулетин Ћулафић испуњава овај услов. 

 

 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ: 

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

Кандидаткиња је позвана на приступно предавање, јер испуњава све тражене обавезне услове за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду за групацију техничко-технолошких наука, као и 
једнаковредне критеријуме које је формирала Комисија. Др Ирена Кулетин Ћулафић ИМА један 
објављен рад у категорији М21 до М23 на SCI листи из научне области за коју се бира у складу са 
утврђеним критеријумом за стицање звања наставника на Универзитету у Београду за групацију 
техничко-технолошких наука. Кандидаткиња има искуства и учешћа у раду у настави на предметима 
Департмана за архитектуру из уже научне области Историја, теорија и естетика архитектуре и визуелних 
уметности и обнова градитељског наслеђа за коју се кандидат бира. 

2. Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама током целокупног  претходног изборног 
периода (ако га је било): 

Није наведено у приложеној документацији за Конкурс. 

3. Искуство у педагошком раду са студентима: 

Од 2005. године до данас. 
 
4. Објављен један рад из категорије М21, М22 или М23 из научне области за коју се бира. 
 
Кандидаткиња др Ирена Кулетин Ћулафић ИМА један објављен рад у категорији М21 до М23 на SCI 
листи из научне области за коју се бира у складу са утврђеним критеријумом за стицање звања 
наставника на Универзитету у Београду за групацију техничко-технолошких наука. 
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5. Саопштена два рада на научном или стручном скупу (категорије М31-М34 и М61-М64). 

Кандидаткиња др Ирена Кулетин Ћулафић испуњава овај услов. Има 1 (један) рад у категорији М33 и 7 

(седам) радова у категорији М34. 

ИЗБОРНИ УСЛОВИ: 

1. Стручно-професионални допринос 

1.2. Председник или члан организационог одбора или учесник на стручним или научним скуповима 
националног или међународног нивоа. 
Кандидаткиња др Ирена Кулетин Ћулафић учествовала је у раду на многим домаћим и међународним 
научним скуповима, на којима је излагала своје научне радове. Поред тога, кандидаткиња је била и у 
улози модератора сесија на неколико значајних међународних конференција, које су истакнуте у 
наставку.  

 Године 2019, др Ирена Кулетин Ћулафић на међународној конференцији SmartArt – Art and 
Science Applied “From Inspiration to Interaction”, учествује као модератор сесије History and Theory 
of Applied Arts (Belgrade: Serbian Academy of Sciences and Arts, Faculty of Applied Arts in Belgrade, 
28-30 October 2019). 

 Године 2019, на међународној конференцији 21st International Congress of Aesthetics: Possible 
Worlds of Contemporary Aesthetics: Aesthetics Between History, Geography and Media, учествује као 
модератор сесије Aesthetics of Architecture и као модератор пленарног предавања професора 
Peter Osborn (Belgrade: University of Belgrade – Faculty of Architecture, 28-30 October 2019). 

 Године 2018, на међународној конференцији 1st International Conference on Production in Urban 
Environments: Urban Production, учествује као модератор сесије Architecture and Production 
(Belgrade: University of Belgrade – Faculty of Architecture, Faculty of Organisational Sciences 
University of Belgrade and University of Mincho Portugal, 17-19 October 2018). 

 Године 2015, на међународној конференцији IAA- International Scientific Conference: Revisions of 
Modern Aesthetics, учествује као модератор сесије Contemporary and Medieval Art (Belgrade: 
University of Belgrade- Faculty of Architecture and Society for Aesthetics of Architecture and Visual 
Arts Serbia (DEAVUS), 26-28 June 2015). 

2. Допринос академској и широј заједници 

2.3. Руковођење активностима од значаја за развој и углед факултета, односно Универзитета. 
Др Ирена Кулетин Ћулафић је одржала више веома запажених и посећених јавних предавања у 
различитим стручним институцијама у земљи и иностранству. 

 У Амбасади републике Србије у Риму одржала је јавно предавање  на тему La pittura serba 
medievale - Средњовековно српско сликарство (18.03.2018) 

 У Амбасади републике Србије у Риму одржала је јавно предавање  на тему Il patrimonio 
immateriale  della Serbia - Нематеријално наслеђе Србије (23.09.2018)  

 У Амбасади републике Србије у Риму одржала је јавно предавање  на тему I monasteri della 
Serbia - Српски манастири (06.10.2017) 

 У Центру за планирање урбаног развоја – ЦЕП у Београду,  оквиру трибине ”Разговори средом” 
подржане од стране Инжењерске коморе Србије, одржала је јавно предавање  на тему 
Филозофска промишљања о делу Богдана Богдановића, ур. трибине Вук Ђуровић, бр. 079, 
(13.05.2015.) 
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2.4. Руковођење или учешће у ваннаставним активностима студената. 
Поред рада у настави, кандидаткиња је у приложеној документацији за Конкурс, идвојила и неколико 
значајних ангажовања у руковођењу и учешћу у ваннаставним активностима студената, као нпр.  
 

 Током школске 2015/2016. године координира сарадњу са професором Анђелом Гуарином 
(Angelo Guarino) поводом рада на заједничком пројекту Horizon 2020 on Cultural Heritage, између 
Архитектонског факултета Универзитета у Београду и факултета La Sapienza – Università di Roma у 
Риму. 

 У току школске 2009/2010 и 2010/2011. године (са доц. др Александром Игњатовићем), у оквиру 
изборног предмета Архитектура и национални идентитет на I години мастер академских 
студија архитектуре, организује и води стручну екскурзију студената у обилазак културно-
природне целине Авала и споменика Незнаном јунаку на Авали у околини Београда. 

 Упућивање студената у начин рада у Библиотеци Факултета, као и у другим библиотекама 
(Универзитетској библиотеци, Народној библиотеци, Библиотеци Српске академије наука и 
уметности и другим библиотечким установама, Архиву Србије, Архиву Југославије, итд.). 

 

 Упућивање и едукација студената у коришћењу Online Education апликација и часописа (Jstor, 
Kobson, Archives.org, итд.) 

 

 Др Ирена Кулетин Ћулафић била је коаутор изложбе студентских радова Градитељи 
архитектуре у Србији у XIX и XX веку, која је одржана у Свечаној сали Архитектонског факултета 
у Београду, (Београд), 2010. 

 Била је коаутор изложбе студентских радова Градитељи – Архитектура у Србији у 19. и 20. 
веку, која је одржана од 8.4 – 18. 5. 2011. године у свечаној сали Завода за заштиту споменика 
културе града Београда, (Београд), 2011. 
 

 

2.6. Домаће или међународне награде и признања у развоју образовања или науке. 
Др Ирена Кулетин Ћулафић је добитник међународне Награде Ранко Радовић за 2011. годину у области 
критичко-теоријских текстова о архитектури за књигу Естетичка теорија архитектуре Марка-
Антоана Ложијеа, (Београд: Универзитет у Београду – Архитектонски факултет, 2011); ISBN 978-86-7924-
047-7; COBISS.SR-ID 181443596. 

 

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

 
3.3. Руковођење или чланство у органима или професионалнм удружењима или организацијама 
националног или међународног нивоа.       
Кандидаткиња др Ирена Кулетин Ћулафић је члан више професионалних удружења националног и 
међународног нивоа.      
 

 Од 2017. године до данас, др Ирена Кулетин Ћулафић је члан међународне асоцијације 
Association of Art Historians.  

 Од 2013. године до данас, члан је удружења Society for Aesthetics of Architecture and Visual Arts 
Serbia (DEAVUS). 

 Од 2006. године до данас, члан је међународне асоцијације ADEF - L'Association des diplomes de 
l'ensiegnement superieur français.  

 Од 2006. године до данас, члан је међународне асоцијације AECP - L'Association des Centraliens 

 Од 2004. године до данас, члан је Савеза архитеката Србије – САС. 
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III КАНДИДАТ др Катарина Анђелковић, дипл. инж. арх. 
НЕ ИСПУЊАВА ОБАВЕЗНЕ УСЛОВЕ ЗА ИЗБОР. 
 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

ОПШТИ УСЛОВ: 

Научни назив доктора наука из научне области за коју се бира стечен на акредитованом универзитету 
и акредитованом студијском програму у земљи или диплома доктора наука стечена у иностранству, 
призната у складу са Законом о високом образовању: 

Кандидаткиња др Катарина Анђелковић испуњава овај услов. 

 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ: 

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

Кандидаткиња није позвана на приступно предавање, јер не испуњава један од тражених обавезних 
услова, као и једнаковредне критеријуме које је формирала Комисија. Кандидаткиња др Катарина 
Анђелковић НЕМА објављен један рад у категорији М21 до М23 на SCI листи из научне области за коју 
се бира у складу са утврђеним критеријумом за стицање звања наставника на Универзитету у 
Београду за групацију техничко-технолошких наука. Она има објављена три рада индексирана на 
А&HCI листи. Кандидаткиња нема искуства и учешћа у раду у настави на предметима Департмана за 
архитектуру из уже научне области Историја, теорија и естетика архитектуре и визуелних уметности и 
обнова градитељског наслеђа за коју се кандидат бира. 

2. Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама током целокупног  претходног изборног 
периода (ако га је било): 

Кандидаткиња др Катарина Анђелковић испуњава овај услов, резултати студентских анкета дати су у 
прилогу конкурсне документације. 

3. Искуство у педагошком раду са студентима: 

Учешће у настави - искуство у педагошком раду са студентима износи 5 година на више Универзитета. 
Комисија истиче да кандидаткиња нема искуства и учешћа у раду у настави на предметима Департмана 
за архитектуру из уже научне области Историја, теорија и естетика архитектуре и визуелних уметности и 
обнова градитељског наслеђа за коју се кандидат бира. 

4. Објављен један рад из категорије М21, М22 или М23 из научне области за коју се бира. 
 
Кандидаткиња др Катарина Анђелковић НЕМА објављен један рад у категорији М21 до М23 на SCI листи 
из научне области за коју се бира у складу са утврђеним критеријумом за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду за групацију техничко-технолошких наука. 
 
5. Саопштена два рада на научном или стручном скупу (категорије М31-М34 и М61-М64). 

Кандидаткиња др Катарина Анђелковић испуњава овај услов. Има 27 (двадесет и седам) радова у 
категорији М33. 

ИЗБОРНИ УСЛОВИ: 

Неће бити образложени, јер кандидаткиња не испуњава обавезне услове. 
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IV КАНДИДАТ др Александра Јевтовић, дипл. инж. арх. 
НЕ ИСПУЊАВА ОБАВЕЗНЕ УСЛОВЕ ЗА ИЗБОР. 
 

 ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

ОПШТИ УСЛОВ: 

Научни назив доктора наука из научне области за коју се бира стечен на акредитованом универзитету 
и акредитованом студијском програму у земљи или диплома доктора наука стечена у иностранству, 
призната у складу са Законом о високом образовању: 

Кандидаткиња др Александра Јевтовић испуњава овај услов. 

 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ: 

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

Кандидаткиња није позвана на приступно предавање, јер не испуњава један од тражених обавезних 
услова, као и једнаковредне критеријуме које је формирала Комисија. Кандидаткиња др Александра 
Јевтовић НЕМА објављен један рад у категорији М21 до М23 на SCI листи из научне области за коју се 
бира у складу са утврђеним критеријумом за стицање звања наставника на Универзитету у Београду 
за групацију техничко-технолошких наука. Кандидаткиња нема искуства и учешћа у раду у настави на 
предметима Департмана за архитектуру из уже научне области Историја, теорија и естетика архитектуре 
и визуелних уметности и обнова градитељског наслеђа за коју се кандидат бира. 

2. Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама током целокупног  претходног изборног 
периода (ако га је било): 

Није наведено у приложеној документацији за Конкурс. 

3. Искуство у педагошком раду са студентима: 

Од 2012. – 2019. године. 
 
4. Објављен један рад из категорије М21, М22 или М23 из научне области за коју се бира. 
 
Кандидаткиња др Александра Јевтовић НЕМА објављен један рад у категорији М21 до М23 на SCI листи 
из научне области за коју се бира у складу са утврђеним критеријумом за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду за групацију техничко-технолошких наука. 
 
5. Саопштена два рада на научном или стручном скупу (категорије М31-М34 и М61-М64). 

Кандидаткиња др Александра Јевтовић испуњава овај услов. Има 2 (два) рада у категорији М33. 

 

ИЗБОРНИ УСЛОВИ: 

Неће бити образложени, јер кандидаткиња не испуњава обавезне услове. 
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V КАНДИДАТ др Жељка Пјешивац, дипл. инж. арх. 
НЕ ИСПУЊАВА ОБАВЕЗНЕ УСЛОВЕ ЗА ИЗБОР. 
 

 ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

ОПШТИ УСЛОВ: 

Научни назив доктора наука из научне области за коју се бира стечен на акредитованом универзитету 
и акредитованом студијском програму у земљи или диплома доктора наука стечена у иностранству, 
призната у складу са Законом о високом образовању: 

Кандидаткиња др Жељка Пјешивац испуњава овај услов. 

 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ: 

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

Кандидаткиња није позвана на приступно предавање, јер не испуњава један од тражених обавезних 
услова, као и једнаковредне критеријуме које је формирала Комисија. Кандидаткиња др Жељка 
Пјешивац НЕМА објављен један рад у категорији М21 до М23 на SCI листи из научне области за коју се 
бира у складу са утврђеним критеријумом за стицање звања наставника на Универзитету у Београду 
за групацију техничко-технолошких наука. Кандидаткиња нема искуства и учешћа у раду у настави на 
предметима Департмана за архитектуру из уже научне области Историја, теорија и естетика архитектуре 
и визуелних уметности и обнова градитељског наслеђа за коју се кандидат бира. 

2. Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама током целокупног  претходног изборног 
периода (ако га је било): 

Није наведено у приложеној документацији за Конкурс. 

3. Искуство у педагошком раду са студентима: 

Непознато. Има неколико предавања по позиву на неколико Универзитета. 
 
4. Објављен један рад из категорије М21, М22 или М23 из научне области за коју се бира. 
 
Кандидаткиња др Жељка Пјешивац НЕМА објављен један рад у категорији М21 до М23 на SCI листи из 
научне области за коју се бира у складу са утврђеним критеријумом за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду за групацију техничко-технолошких наука. 
 
5. Саопштена два рада на научном или стручном скупу (категорије М31-М34 и М61-М64). 

Кандидаткиња др Жељка Пјешивац испуњава овај услов. Има 1 (један) рад у категорији М31, 4 (четири) 
рада у категорији М33 и 5 (пет) радова у категорији М34. 

 

ИЗБОРНИ УСЛОВИ: 

Неће бити образложени, јер кандидаткиња не испуњава обавезне услове. 
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Б. ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ                                                          

 

На основу детаљног увида и прегледа конкурсног материјала који су на расписани конкурс поднели 
пријављени кандидати и на основу Статута Универзитета у Београду , Статута Архитектонског факултета, 
општих услова предвиђених Законом о раду и посебних услова предвиђених Законом о високом 
образовању: 
Комисија констатује да кандидаткиња, др Ирена Кулетин Ћулафић, дипл. инж. арх. испуњава потребне 
формалне услове за избор у звање доцента. Комисија је становишта да др Ирена Кулетин Ћулафић има 
значајно искуство у педагошком раду са студентима, показала је неоспорну компетентност за ужу 
научну област кроз приступно предавање, али и кроз резултате њеног педагошког и научног рада. Радно 
искуство др Ирене Кулетин Ћулафић  фокусирано је на ужу научну област „Историја, теорија и естетика 
архитектуре и визуелних уметности и обнова градитељског наслеђа“, а видљив је континуитет у 
педагошком, научном и стручном раду који представљају три правца значајна за личност у академском 
наставничком звању. Комисија констатује да је др Ирена Кулетин Ћулафић испунила све суштинске 
услове за избор наставника у звању доцента за ужу научну област „Историја, теорија и естетика 
архитектуре и визуелних уметности и обнова градитељског наслеђа“ на Департману за архитектуру 
Универзитета у Београду – Архитектонског факултета. 
Имајући у виду укупан научни, стручни и педагошки рад кандидата, њене постигнуте резултате и 
усклађеност са темама које се обрађују у оквиру уже научне области Историја, теорија и естетика 
архитектуре и визуелних уметности и обнова градитељског наслеђа, Комисија предлаже Изборном 
већу Универзитета у Београду – Архитектонског факултета да изабере следећег кандидата у звање 
доцента: 
 
др Ирену Кулетин Ћулафић, дипл. инж. арх.                         
 
МИШЉЕЊЕ О КАНДИДАТУ    
 
Комисија је извршила увид у поднети материјал и сматра да предложени кандидат др Ирена Кулетин 
Ћулафић, дипл. инж. арх. испуњава услове за избор у наставничко звање доцента на Департману за 
архитектуру Универзитета у Београду – Архитектонског факултета, што образлаже у оквиру овог 
реферата у коме је приложена биографија кандидата, мишљење комисије о кандидату са оценом 
научно-истраживачког рада, педагошког рада и оценом у ангажовању у развоју наставе и других 
делатности високошколске установе, као и преглед референци којима се остварују минимални обавезни 
и изборни услови за избор наставника у звање доцента, како следи у образложењу Комисије:     
      
 

1. ОЦЕНА ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ ДОЦЕНТА       
 

На основу општих услова предвиђених Законом о раду („Сл. Гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 
75/14, 13/17 – одлука УС, 113/17 и 95/18 – аутентично тумачење), и посебних услова предвиђених 
чланом 74. Закона о високом образовању („Сл. Гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон и 73/2018), 
Статутом Универзитета у Београду („Гласник УБ“ 201/18), Правилником о минималним условима за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник УБ“ 192/16, 195/16, 197/17, 199/17 и 
203/18), Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника на 
Универзитету у Београду („Гласник УБ“ 200/17), утврђени су критеријуми за стицање звања наставника 
на Универзитету у Београду за групацију техничко-технолошких наука, које је Комисија имала у виду при 
вредновању рада канидата, као и критеријуме прописане Статутом Универзитета у Београду – 
Архитектонског факултета („Сл. билтен АФ“, бр. 119/18) и Правилником о минималним условима за 
стицање звања наставника на Архитектонском факултету у Београду („Сл. билтен АФ“, бр. 115/17), и 
донела закључак да: 

др Ирена Кулетин Ћулафић, дипл. инж. арх. испуњава све формалне и суштинске критеријуме 
прописане овим актима: 
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ОПШТИ УСЛОВ 

Научни назив доктора наука из научне области за коју се бира стечен на акредитованом универзитету 
и акредитованом студијском програму у земљи или диплома доктора наука стечена у иностранству, 
призната у складу са Законом о високом образовању: 
Др Ирена Кулетин Ћулафић, дипл. инж. арх. је стекла научни назив доктора наука из научне области 
Архитектура и урбанизам на Универзитету у Београду – Архитектонски факултет и стога испуњава 
општи услов за избор наставника у звање доцента, за ужу научну област: Историја, теорија и естетика 
архитектуре и визуелних уметности и обнова градитељског наслеђа, Департмана за архитектуру, 
Универзитет у Београду – Архитектонски факултет. 
 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

Услов 1. Приступно предавање из области за коју се бира, позитивно оцењено од стране 
високошколске установе: 
Приступно предавање под насловом „Свакодневна естетика у архитектури и дизајну“, др Ирена 
Кулетин Ћулафић одржала је дана 17. марта 2020. године у Свечаној сали Архитектонског факултета у 
Београду у 11 сати. Предавање је трајало 45 минута и оцењено је оценом 5, на скали од 1 до 5. 
(Записник под бр. 02-8/1-24 од 17. марта 2020. године дат је у прилогу). 

Услов 2. Искуство у педагошком раду са студентима: 
Од 2005. до 2009. године у звању сарадника у настави, а од 2009. године до данас у звању асистента . 

Услов 3. Објављен један рад из категорије М21, М22 или М23 из научне области за коју се бира: 
Др Ирена Кулетин Ћулафић ИМА један објављен рад из категорије М22 на SCI листи из научне области 
за коју се бира у складу са утврђеним критеријумом за стицање звања наставника на Универзитету у 
Београду за групацију техничко-технолошких наука. 

Услов 4. Саопштена два рада на научном или стручном скупу (категорије М31-М34 и М61-М64): 
Др Ирена Кулетин Ћулафић је у научној области за коју се бира објавила и саопштила осам (8) радова: 
један (1) рад у категорији М33 и седам (7) радова у категорији М34. 

 

ИЗБОРНИ УСЛОВИ 

Услов 1. Стручно-професионални допринос 

Председник или члан организационог одбора или учесник на стручним или научним скуповима 
националног или међународног нивоа.  
Стручно професионални допринос кандидаткиња је показала кроз учешће у раду на многим домаћим и 
међународним научним скуповима, на којима је излагала своје научне радове. Поред тога, 
кандидаткиња је била и у улози модератора сесија на неколико значајних међународних конференција, 
које су истакнуте у наставку.  

 Године 2019, др Ирена Кулетин Ћулафић на међународној конференцији SmartArt – Art and 
Science Applied “From Inspiration to Interaction”, учествује као модератор сесије History and Theory 
of Applied Arts (Belgrade: Serbian Academy of Sciences and Arts, Faculty of Applied Arts in Belgrade, 
28-30 October 2019). 

 Године 2019, на међународној конференцији 21st International Congress of Aesthetics: Possible 
Worlds of Contemporary Aesthetics: Aesthetics Between History, Geography and Media, учествује као 
модератор сесије Aesthetics of Architecture и као модератор пленарног предавања професора 
Peter Osborn (Belgrade: University of Belgrade – Faculty of Architecture, 28-30 October 2019). 

 Године 2018, на међународној конференцији 1st International Conference on Production in Urban 
Environments: Urban Production, учествује као модератор сесије Architecture and Production 
(Belgrade: University of Belgrade – Faculty of Architecture, Faculty of Organisational Sciences 
University of Belgrade and University of Mincho Portugal, 17-19 October 2018). 
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 Године 2015, на међународној конференцији IAA- International Scientific Conference: Revisions of 
Modern Aesthetics, учествује као модератор сесије Contemporary and Medieval Art (Belgrade: 
University of Belgrade- Faculty of Architecture and Society for Aesthetics of Architecture and Visual 
Arts Serbia (DEAVUS), 26-28 June 2015). 

 
Услов 2. Допринос академској и широј заједници 

Руковођење активностима од значаја за развој и углед факултета, односно Универзитета. Допринос 
академској заједници огледа се у више веома запажених и посећених јавних предавања у различитим 
стручним институцијама у земљи и иностранству, које је одржала др Ирена Кулетин Ћулафић. 

 У Амбасади републике Србије у Риму одржала је јавно предавање  на тему La pittura serba 
medievale - Средњовековно српско сликарство (18.03.2018) 

 У Амбасади републике Србије у Риму одржала је јавно предавање  на тему Il patrimonio 
immateriale  della Serbia - Нематеријално наслеђе Србије (23.09.2018)  

 У Амбасади републике Србије у Риму одржала је јавно предавање  на тему I monasteri della 
Serbia - Српски манастири (06.10.2017) 

 У Центру за планирање урбаног развоја – ЦЕП у Београду,  оквиру трибине ”Разговори средом” 
подржане од стране Инжењерске коморе Србије, одржала је јавно предавање  на тему 
Филозофска промишљања о делу Богдана Богдановића, ур. трибине Вук Ђуровић, бр. 079, 
(13.05.2015.) 

Руковођење или учешће у ваннаставним активностима студената. Поред рада у настави, могу се 
идвојити и неколико значајних ангажовања у руковођењу и учешћу у ваннаставним активностима 
студената, као нпр.  

 Током школске 2015/2016. године координира сарадњу са професором Анђелом Гуарином 
(Angelo Guarino) поводом рада на заједничком пројекту Horizon 2020 on Cultural Heritage, између 
Архитектонског факултета Универзитета у Београду и факултета La Sapienza – Università di Roma у 
Риму. 

 У току школске 2009/2010 и 2010/2011. године (са доц. др Александром Игњатовићем), у оквиру 
изборног предмета Архитектура и национални идентитет на I години мастер академских 
студија архитектуре, организује и води стручну екскурзију студената у обилазак културно-
природне целине Авала и споменика Незнаном јунаку на Авали у околини Београда. 

 Упућивање студената у начин рада у Библиотеци Факултета, као и у другим библиотекама 
(Универзитетској библиотеци, Народној библиотеци, Библиотеци Српске академије наука и 
уметности и другим библиотечким установама, Архиву Србије, Архиву Југославије, итд.). 

 Упућивање и едукација студената у коришћењу Online Education апликација и часописа (Jstor, 
Kobson, Archives.org, итд.) 

 Др Ирена Кулетин Ћулафић била је коаутор изложбе студентских радова Градитељи 
архитектуре у Србији у XIX и XX веку, која је одржана у Свечаној сали Архитектонског факултета 
у Београду, (Београд), 2010. 

 Била је коаутор изложбе студентских радова Градитељи – Архитектура у Србији у 19. и 20. 
веку, која је одржана од 8.4 – 18. 5. 2011. године у свечаној сали Завода за заштиту споменика 
културе града Београда, (Београд), 2011. 

 
Домаће или међународне награде и признања у развоју образовања или науке. Др Ирена Кулетин 
Ћулафић је добитник међународне Награде Ранко Радовић за 2011. годину у области критичко-
теоријских текстова о архитектури за књигу Естетичка теорија архитектуре Марка-Антоана 
Ложијеа, (Београд: Универзитет у Београду – Архитектонски факултет, 2011); ISBN 978-86-7924-047-7; 
COBISS.SR-ID 181443596. 
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Услов 3. Сарадња са другим високошколским, научноистраживачким установама, односно 
установама културе или уметности у земљи и иностранству    
 
Руковођење или чланство у органима или професионалнм удружењима или организацијама 
националног или међународног нивоа. Др Ирена Кулетин Ћулафић је члан више професионалних 
удружења националног и међународног нивоа.      
 

 Од 2017. године до данас, др Ирена Кулетин Ћулафић је члан међународне асоцијације 
Association of Art Historians. 

 Од 2013. године до данас, члан је удружења Society for Aesthetics of Architecture and Visual Arts 
Serbia (DEAVUS). 

 Од 2006. године до данас, члан је међународне асоцијације ADEF - L'Association des diplomes de 
l'ensiegnement superieur français.  

 Од 2006. године до данас, члан је међународне асоцијације AECP - L'Association des Centraliens 

 Од 2004. године до данас, члан је Савеза архитеката Србије – САС. 

 

2. ОЦЕНА РЕЗУЛТАТА НАУЧНОГ, СТРУЧНОГ И ПЕДАГОШКОГ РАДА 

2.1. Оцена о резултатима научно-истраживачког и стручног рада 

Кандидаткиња др Ирена Кулетин Ћулафић, дипл. инж. арх. активно се бави научно-истраживачким и 
стручним радом у области архитектуре и урбанизма, посебно у научној области Историја, теорија и 
естетика архитектуре и визуелних уметности и обнова градитељског наслеђа. 

Поред магистарских теза и докторске дисертације, кандидаткиња је аутор и научних радова објављених 
у научним часописима међународног значаја, зборницима радова са међународних научних скупова, 
аутор је монографије националног значаја, поглавља у монографијама националног значаја, као и 
радова националног значаја. Научно-истраживачки и стручни рад др Ирене Кулетин Ћулафић 
карактерише разноврсност тема којима се бави, али се највећи део њеног рада и приступ који има у 
свом укупном професионалном раду односи на научну област за коју се бира: Историја, теорија и 
естетика архитектуре и визуелних уметности и обнова градитељског наслеђа. Најзначајнија 
карактеристика њеног рада сагледава се у повезивању и примени теоријских и практичних знања, 
вештина, као и различитих аспеката архитектонске, урбанистичке и сродних струка, што указује на 
мултидисциплинарни приступ који кандидаткиња примењује у сагледавању теоријских и практичних  
проблема.  

Сумирајући укупни допринос научно-истраживачког рада др Ирене Кулетин Ћулафић, Комисија посебно 
истиче следеће аспекте њеног досадашњег рада: 

Докторска дисертација:  
Докторска дисертација “Научна естетика архитектуре Милутина Борисављевића” представља пионирски 
подухват у истраживању теоријског концепта научне естетике архитектуре који је установио и засновао 
српски архитекта и естетичар Милутин Борисављевић у другој деценији двадесетог века. У српској 
академској култури постоји мали број студија које се претежно баве пројектантском делатношћу 
Милутина Борисављевића, услед чега је Борисављевићев теоријски рад у домену естетике архитектуре 
до данас остао неистражен. Према томе, у погледу циљева и задатака истраживања тема дисертације 
представља до сада у потпуности неистражену област у националној научној јавности.  
Милутин Борисављевић био је први српски естетичар архитектуре који је засновао “научну естетику” – 
врсту метанауке која се заснива на оптици, физиологији, експерименталној психологији и неуро науци. 
Након студија архитектуре у Београду, одбранивши докторску тезу из области естетике на француској 
Сорбони, Милутин Борисављевић остварује плодну каријеру архитекте пројектанта, архитекте 
теоретичара, естетичара и критичара архитектуре на националном и интернационалном плану. Милутин 
Борисављевић је последњих двадесет година живота провео у Паризу и тада су настала његова 
најзначајнија научна и теоријска дела која никада до сада нису била преведена и разматрана на 
српском језику, стога њихово представљање, тумачење и критичка анализа спроведени у овом 
докторском раду чине допринос од изузетног значаја за српску научну академску мисао.  
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Изразито значајан допринос докторског рада односи се на примену интегративног методолошког 
приступа који је омогућио да се да се једна теоријска и филозофска тема, као што је научна естетика 
Милутина Борисављевића, сагледа на свеобухватан и целовит начин у контексту времена и доба у ком је 
настала и у међуодносу према осталим елементима целокупног богатог и обимног ставралаштва 
Милутина Борисављевића. С тим у складу докторска дисертација оформила је темељну и целовиту базу 
података који су до сада били непознати у српској научној јавности. Дисертација презентује, критички 
разматра и тумачи Борисављевићеву теорију научне естетике архитектуре коју применом интегративне 
методологије разматра у релацији и у контексту целокупног стваралачког опуса Милутина 
Борисављевића који обухвата његов пројектантски рад, писање и публиковање текстова из критике 
архитектуре, писани рад у области историје, теорије и естетике архитектуре, као и научни рад посвећен 
проучавању оптичко-физиолошких феномена.  
Борисављевићева теорија научне естетике архитектуре настала је под утицајем научног позитивизма, и 
као таква суштину разрешења естетских проблема проналазила је у прихватању индуктивних метода 
природних наука, пре свега експеримента, што је посебно данас у времену дигитално-технолошког доба 
један од актуелних видова разматрања естетичких проблема. Стога дисертација истиче и указује на 
актуелност поновног преиспитивања Борисављевићеве естетичке теорије у духу савремених кретања 
естетике и науке, у чему се огледа посебан значај ове дисертације за сва будућа истраживања у области 
историје, теорије, естетике и филозофије архитектуре, а и шире. Шири допринос дисертације односи се 
на превазилажење значаја који ова дисертација има у конкретним областима архитектуре и естетике, 
указујући на њен значај у доменима других наука попут: опште физиологије, физиологије чула, 
психологије, неуронаука, математике, оптике, ергономије, филозофије, и др. Према томе, дисертација у 
целини представља значајан допринос изградњи и употпуњењу општег академског знања које поседује 
изузетан значај за српску културу. 
Имајући у виду чињеницу да је Борисављевићево име у француској и светској култури опште познато и 
високо цењено, дисертација “Научна естетика архитектуре Милутина Борисављевића” истражује једно 
од кључних питања запостављености свестраног стваралачког рада Милутина Борисављевића у српској 
научној јавности. Стога дисертација настоји да исправи вишедеценијску неправду настојећи да путем 
свеобухватног истраживања целокупног стваралачког опуса Милутина Борисављевића сагледа значај 
његовог рада, не само у области теорије архитектуре, већ и у другим областима у којима је остварио 
веома значајне резултате. На тај начин дисертација настоји да укаже на изузетан значај 
Борисављевићевог целокупног рада за српску културу и академску научну заједницу. Дисертација 
указује на потребу за дефинисањем значаја и позиције која треба да припадне Милутину 
Борисављевићу и његовом делу у српској теорији архитектуре и у ширим оквирима српске националне 
културе. 
Магистарска теза:  
Магистарска теза “Истраживање естетичке теорије архитектуре Марк-Антоана Ложијеа” представља 
допринос проучавању и разумевању теорије архитектуре и естетике XVIII века. Применом акрибичне 
аналитичко-синтетичке методологије у истраживању овај магистарски рад доказује значај који има 
Ложијеова естетичка теорија у формирању теорије архитектуре класицизма. Одређујући је као 
рационалистичко виђење архитектуре у раду се разматра Ложијеова естетичка теорија као један од 
првих корака у развоју функционализма у архитектури који је отворио врата каснијем модернизму 
дведесетог века. 
Магистарска теза “Истраживање естетичке теорије архитектуре Марк-Антоана Ложијеа” остварила је 
значајан циљ који се односи на демистификацију стереотипа о појмовима и мишљењима који су везани 
за име Маркa-Антоанa Ложијеа у општој теорији и историји архитектуре. Теза доказује да Ложијеову 
естетику архитектуре треба посматрати као део општег културно-историјског контекста, посебно 
доминирајуће филозофије просветитељства. Стога овај магистарски рад доприноси креирању 
свеобухватног система значења у оквиру ког се архитектура посматра, што употпуњује јединствену слику 
утицаја, услова и дискурса који настаје између теорије, естетике и саме архитектонске праксе. Рад 
указује на важност методолошке целовитости у разматрању теорије архитектуре кроз истраживање 
концепата значајних за класицизам осамнаестог века, али истовремено и за савремено разматрање 
развоја естетике архитектуре као самосталне филозофске дисциплине од доба њеног академског 
конституисања половином осамнаестог века до данас. 
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Један од значајних доприноса овог магистарског рада односи се на разматрање појма класицизма у 
контексту француске културе и традиције. На оригиналан и јединствен начин разматра се теза о 
постојању континуитета класицизма у Француској архитектури као и о утицајима француског класицизма 
на касније ствралаштво у архитектури у Европи и шире. 
Значајан допринос рада  односи се на детаљно и свеобухватно разматрање теоријских основа 
Ложијеове естетике архитектуре, основних принципа дефинисаних кроз сложене нивое естетичких 
категорија од којих се као најзначајније издвајају: béautes, licences и défauts. Посебна пажња усмерена је 
на демистификацију стереотипног начина сагледавања Ложијеовог принципа “рустичне колибе”, затим 
на раѕматрање односа универзалног и индувидуалног укуса у теорији архитектуре у осамнаестом веку, 
као и основних тенденција Ложијеове естетичке теорије архитектуре дефинисаних кроз истинитост, 
једноставност и природност (vérité, simplicité и naturalisme) и три принципа уметности грађења: solidité, 
commodité и bienséance. 
Магистарска теза:  
Магистарски рад “Étude avant projet pour la architectural-urbain projet de la marché de vente en gros dans 
le block  № 53 à Nouveau Belgrade” представља научно-истраживачки рад у домену архитектуре и 
управљања пројектима, и ослања се на помоћне дисциплине логистике у индустрији, менаџмент и 
управљање функцијама и процесима у предузећу, социјалну психологију и управљање људским 
сектором, као и на остале дисциплине које је кандидаткиња савладала и положила на предметима 
постдипломских студија из области Génie des Systèmes Industriels (Управљање индустријским системима) 
на L'École Centrale Paris у Паризу.   
Магистарски рад обухвата теоријски и истраживачки део израде предпројектне студије, као и практични 
део у ком су размотрени резултати спроведени у пракси. Магистарски рад кроз детаљно спроведену 
методологију излаже: анализу локације, постојећих услова, анализу технологије велетржнице, 
дијагностику кроз детаљно истраживање рада и капацитета планиране велетржнице, процес тражења 
решења, одређивање програмских захтева и етапа реализације, и на крају даје приказ симулационог 
модела велетржнице заједно са процесима рада, организације и функционисања овог комплексног 
идустријско-технолошког система. 
Допринос овог магистарског рада огледа се у сагледавању архитектонске праксе кроз прецизно и 
систематично истраживање које је важно спровести у виду предпројектне студије која има изузетан 
значај за планирање великих и комплексних система у домену индустријске архитектуре. Најзначајнији 
допринос овог магистарског рада огледа се у примени искустава светских PS-Preliminary Study у 
Енглеској и Америци, као и APG-Etude Avant Project Generale у Француској, и њиховој примени у Србији. 
 

Радови објављени у научним часописима са SCI, SSCI или AНCI листе - радови објављени у научним 
часописима међународног значаја; научна критика; уређивање часописа (М 20) 

M22 Radosavljević, Uroš; Kuletin Ćulafić, Irena. ”Use of Cultural Heritage for Place Branding in Educational 
Projects: The Case of Smederevo and Golubac Fortresses on the Danube”, Sustainability, MDPI AG 
Publisher in Basel, Switzerland, Vol. 11, No. 19, 5234 (September 2019), 
https://doi.org/10.3390/su11195234, (ISSN 2071-1050). IF 2.592 

M24 Kuletin Ćulafić, Irena. ”Marc Antoine Laugier’s aesthetic postulates of architectural theory”, Spatium 
International Review, Institute of Architecture and Urban & Spatial Planning of Serbia Publisher, 
Belgrade, No. 23, (October 2010), pp. 46-50; (ISSN 1450-569X); COBISS.SR-ID – 181022220. 

 

Монографије националног значаја, тематски зборници, лексикографске и картографске публикације 
националног значаја; научни преводи и критичка издања грађе, библиографске публикације (М 40) 

M43 Кулетин Ћулафић, Ирена. Естетичка теорија архитектуре Марка-Антоана Ложијеа,  (Београд: 
Универзитет у Београду – Архитектонски факултет, 2011), 203 стр; ISBN 978-86-7924-047-7; 
COBISS.SR-ID 181443596. 

 
M44 Кулетин Ћулафић, Ирена. “Теорија архитектуре у Србији између два светска рата”, поглавље у 

монографији М. Шуваковића (ед.), Историја уметности у Србији XX век: Модерна и 

https://doi.org/10.3390/su11195234
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модернизми 1878-1941, Том III, (Београд: Орион Арт и Катедра за музикологију Факултета 
музичке уметности Универзитета у Београду, 2014), стр. 705-716. ISBN 978-86-6389-005-3; 
COBISS.SR-ID - 209567500 

 
Радови у часописима националног значаја (М 50) 

M52 Kuletin Ćulafić, Irena. ”Architectural Work of Aleksandar Deroko – Beauty of Emotional Creativity”,  
Serbian Architectural Journal (SAJ), University of Belgrade - Faculty of Architecture, Belgrade, No. 23, 
(2019), pp. 1-42; ISSN 1821-3952; COBISS.SR-ID - 277726220  

 

Поред научно-истраживачког рада, стручни рад кандидаткиње одвија се кроз бројна стручна вођења 
дипломатских делегација кроз музеје и локалитете у земљи и иностранству. Др Ирена Кулетин Ћулафић 
је аутор и неколико идејних пројеката и уређења ентеријера за неколико станова у Београду. У оквиру 
стручног рада, Комисија издваја и рад у својству стручног сарадника у стручном чаопису AG magazin - 
специјализованом часопису из области архитектуре и грађевинарства. Поред писања о актуелним 
темама из области архитектуре и урбанизма, самоиницијативно покреће два серијала под називима : 
“Историја архитектуре” и “Историја намештаја и унутрашње декорације”. 

2.2. Оцена резултата у обезбеђивању научно-наставног подмлатка 

Целокупан ангажман др Ирене Кулетин Ћулафић на обезбеђивању наставног и научног подмлатка, 
директно је везан за ужу научну област Историја, теорија и естетика архитектуре и визуелних уметности 
и обнова градитељског наслеђа. Од свог запослења 2005. године др Ирена Кулетин Ћулафић учествује у 
реализацији наставног процеса као сарадник, а потом и као асистент на обавезним и изборним 
предметима основних, мастер и интегрисаних академских студија архитектуре, као и на предметима 
мастер академских студија унутрашње архитектуре. Своје знање и искуства несебично преноси на 
студенте и сараднике Факултета са којима сарађује. У својој вишегодишњој академској каријери на 
Универзитету у Београду - Архитектонском факултету, др Ирена Кулетин Ћулафић се непрестано сусреће 
са студентима који испољавају склоности ка педагошком и научно-истраживачком раду. Један број тих 
студената добио је прилику да се, као сарадници у настави – демонстратори, опробају у наставном 
процесу на предметима уже научне области Историја, теорија и естетика архитектуре и визуелних 
уметности и обнова градитељског наслеђа, што указује на способност др Ирене Кулетин Ћулафић да 
препозна, издвоји и мотивише сараднике са педагошким и научним потенцијалом. 

2.3. Оцена о резултатима педагошког рада 

Од свог избора у звање асистента на Универзитету у Београду - Архитектонском факултету, др Ирена 
Кулетин Ћулафић изузетно мотивисано учествује у припреми и реализацији дела наставног процеса на 
предметима уже научне области Историја, теорија и естетика архитектуре и визуелних уметности и 
обнова градитељског наслеђа. 

Постигнути успеси кандидаткиње на магистарским студијама, а потом и на изради докторске 
дисертације, потврђују педагошке квалитете у периоду сарадничког и асистентског стажа на 
Архитектонском факултету у Београду. То је резултирало њеним ангажовањем у извођењу дела наставе 
на обавезним и изборним предметима основних, мастер и интегрисаних академских студија 
архитектуре, у претходна два акредитациона циклуса: Историја уметности 1, Историја уметности 2, 
Историја и теорија архитектуре, Изборни предмет 1 – Уметност и архитектура дугог XX века: 
Европа 1789-1918, Изборни предмет 1 – Архитектура и национални идентитет, Изборни предмет 1 
– Уметност и архитектура Европе у доба класицизма и романтизма, Изборни предмет 2 - Основе 
симболичке и естетске комуникације у архитектури, Изборни предмет 2 – Архитектура у Србији у 
19. и 20. веку и Изборни предмет 2 – Објекти трговине – Тржни центри и њихова (р)еволуција. У 
последњем акредитационом циклусу издвајају се следећи предмети: Историја и теорија 1 – Тумачење 
визуелне културе, Историја и теорија 3 – Теоријске основе симболичке и естетске комуникације у 
архитектури и Историја и теорија 3 – Архитектура и национални идентитет. Студенти су се 
афирмативно изражавали о нивоу стеченог знања, професионализму и педагошким квалитетима др 
Ирене Кулетин Ћулафић. 
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Значајан сегмент њеног професионалног ангажмана у сфери педагогије је и успешан трансфер и 
непосредно укључивање савремених научних и практичних сазнања и искустава у наставни процес, 
посебно на предметима мастер академских студија Унутрашња архитектура, у току шк. 2019/2020. 
године: Савремена архитектура и дизајн и Изборни предмет 5 – Производ: Теорија индустријског 
дизајна. 

Др Ирена Кулетин Ћулафић, током свог вишегодишњег академског радног стажа на Архитектонском 
факултету у Београду, како у својству сарадника у настави, тако и асистента, постепено је стицала 
професионалну и педагошку зрелост коју сада карактерише висок ниво иницијативе и самосталности, 
као и изузетна способност за организовање и реализацију савременог наставног процеса.  

2.4. Оцена у ангажовању у развоју наставе и других делатности високошколске установе 

Целокупан ангажман др Ирене Кулетин Ћулафић у развоју наставе и других делатности на 
Архитектонском факултету у Београду, директно је у вези са ужом научном области: „Историја, теорија и 
естетика архитектуре и визуелних уметности и обнова градитељског наслеђа“. 

Током свог досадашњег радног стажа, др Ирена Кулетин Ћулафић перманентно уграђује свој стручно 
педагошки сензибилитет у наставни процес на Архитектонском факултету у Београду на предметима 
матичне области на којима учествује као сарадник. Др Ирена Кулетин Ћулафић је допринела 
целокупном наставном процесу у коме је учествовала имплементацијом сопственог искуства и 
актуелних туђих искустава – пратећи и учествујући на научним скуповима националног и међународног 
карактера, релевантних за област Историја, теорија и естетика архитектуре и визуелних уметности и 
обнова градитељског наслеђа. Посебно се истиче ангажовање кандидаткиње др Ирене Кулетин 
Ћулафић у току школске 2019/2020. године на предметима мастер академских студија Унутрашња 
архитектура: Савремена архитектура и дизајн и Изборни предмет 5 – Производ: Теорија 
индустријског дизајна, као и на изборном предмету мастер академских студија архитектуре: Историја 
и теорија 3 – Теоријске основе симболичке и естетске комуникације у архитектури. У појединим 
деловима наставе, др Ирена Кулетин Ћулафић успешно је конципирала и реализовала предавања, 
адекватно припремала и изводила вежбе кроз редовне консултације са студентима око припреме 
колоквијума и завршних семинарских радова. 

Треба истаћи и ангажовање др Ирене Кулетин Ћулафић везано за стручну и техничку помоћ приликом 
селекције и набавке књига за Библиотеку Факултета у облику предлога за куповину књига – из области 
Историје, теорије и естетике архитектуре и визуелних уметности и обнове градитељског наслеђа, као и 
архитектонско урбанистичког пројектовања, које представљају незаменљиво штиво за неколико 
наставних предмета на Департману за архитектуру. Посебно се истиче и формирање документације која 
чини визуелни део корпуса наставе из више предмета на Департману за архитектуру, као и ангажовање 
око селекције, валоризације, набавке и фотокопирања стручне литературе за више предмета у оквиру 
уже научне области Историја, теорија и естетика архитектуре и визуелних уметности и обнова 
градитељског наслеђа. 

Комисија сматра да ангажовање др Ирене Кулетин Ћулафић, како на свим нивоима наставе, тако и кроз 
друге, ваннаставне активности на којима учествује, значајно доприноси развоју и афирмацији ове 
високошколске институције.  

2.5. Оцена ширег стручно-професионалног ангажовања кандидата ван матичне високошколске 
установе 

Целокупно шире стручно-професионално ангажовање др Ирене Кулетин Ћулафић ван матичне 
високошколске установе, у највећој мери је везано за ужу научну област Историја, теорија и естетика 
архитектуре и визуелних уметности и обнова градитељског наслеђа. 

Од референци др Ирене Кулетин Ћулафић које је Комисија сматрала изборно релевантним (за област по 
расписаном конкурсу) и као битне за позитивну оцену њеног ширег стручно-професионалног ангажмана 
(ван високошколске установе), истичу се веома запажена и посећена јавна предавања у различитим 
стручним институцијама у земљи и иностранству, посебно у Амбасади републике Србије у Риму. Др 
Ирена Кулетин Ћулафић је током своје досадашње каријере реализовала и низ стручних вођења кроз 
музеје и локалитете у земљи и иностранству, за бројне дипломатске делегације. 
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В. ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ 

 

1. ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 

На основу детаљног увида у поднету документацију, као и анализом научно-истраживачког, стручног и 
педагошког рада кандидата, Комисија закључује да је кандидаткиња др Ирена Кулетин Ћулафић, дипл.  
инж. арх., свестран и успешан научни радник, који тежи иновирању струке, кроз примену 
мултидисциплинарног приступа, као и повезивању теорије и праксе, како у настави, тако и у свом 
професионалном раду.  

Кандидаткиња др Ирена Кулетин Ћулафић има научни степен доктора техничких наука – архитектура и 
урбанизам (М71); способност за наставни рад, потврђено кроз позитивне резултате рада са студентима 
на Универзитету у Београду – Архитектонском факултету, у оквиру уже научне области Историја, теорија 
и естетика архитектуре и визуелних уметности и обнова градитељског наслеђа, за коју је расписан 
конкурс; научне, односно стручне радове објављене у научним часописима или зборницима, са 
рецензијама, и то: један рад објављен у истакнутом међународном научном часопису са SCI листе (М22), 
један рад објављен у националном научном часопису међународног значаја (М24), један рад са 
међународног скупа штампан у целини (М33), седам радова са међународних скупова штампаних у 
изводу (М34), једну монографску публикацију (М43), једно поглавље у  истакнутој монографији 
националног значаја (М44) и један рад у истакнутом националном часопису (М52). 

На основу анализе педагошког, као и на основу целокупног рада кандидаткиње, Комисија закључује да 
је др Ирена Кулетин Ћулафић својим досадашњим радом у сарадничком звању стекла углед успешног и 
свестраног научног радника, архитекте и драгоценог члана колектива Архитектонског факултета у 
Београду. 

На основу детаљног увида у поднету документацију и анализе резултата научно-истраживачког и 
педагошког рада кандидаткиње др Ирене Кулетин Ћулафић – са становишта релевантности за област за 
коју се врши избор по расписаном конкурсу – за ужу научну област „Историја, теорија и естетика 
архитектуре и визуелних уметности и обнова градитељског наслеђа“ на Департману за архитектуру, 
сагласно иницијално поменутим правним актима, Комисија констатује да именована задовољава све 
критеријуме који су захтевани за избор у звање доцента Универзитета у Београду: 

 

 има испуњени ОПШТИ услов, 

 има испуњена СВА ЧЕТИРИ ОБАВЕЗНА услова и 

 има испуњена СВА ТРИ ИЗБОРНА услова. 

 

Сходно изнетим квалитативним оценама научно-истраживачког, наставног и педагошког рада, као и 
ваннаставног ангажмана и доприноса кандидата др Ирене Кулетин Ћулафић, дипл. инж. арх., 
сагласно општим условима предвиђеним Законом о раду („Сл. Гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 
32/13, 75/14, 13/17 – одлука УС, 113/17 и 95/18 – аутентично тумачење), и посебних услова предвиђених 
чланом 74. Закона о високом образовању („Сл. Гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон и 73/2018), 
Статутом Универзитета у Београду („Гласник УБ“ 201/18), Правилником о минималним условима за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник УБ“ 192/16, 195/16, 197/17, 199/17 и 
203/18), Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника на 
Универзитету у Београду („Гласник УБ“ 200/17), Статутом Универзитета у Београду – Архитектонског 
факултета („Сл. билтен АФ“, бр. 119/18) и Правилником о минималним условима за стицање звања 
наставника на Архитектонском факултету у Београду („Сл. билтен АФ“, бр. 115/17), Комисија закључује 
да др Ирена Кулетин Ћулафић, дипл. инж. арх. испуњава све услове за избор у звање доцента на 
Департману за архитектуру Универзитета у Београду – Архитектонског факултета, за ужу научну 
област Историја, теорија и естетика архитектуре и визуелних уметности и обнова градитељског 
наслеђа.  
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2. ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ 

На основу детаљног увида у поднету документацију и анализе научно-истраживачког, стручног и 
педагошког рада кандидата, као и на основу вишегодишњег познавања њеног научног, стручног, 
педагошког и друштвеног рада, Комисија закључује да је др Ирена Кулетин Ћулафић, дип. инж. арх. 
својим досадашњим радом стекла углед успешног научног радника, као и драгоценог члана колектива 
Архитектонског факултета у Београду. На основу наведених података може се закључити да др Ирена 
Кулетин Ћулафић испуњава све суштинске и формалне услове за избор у звање доцента за ужу научну 
област Историја, теорија и естетика архитектуре и визуелних уметности и обнова градитељског наслеђа, 
на Департману за архитектуру Универзитета у Београду – Архитектонског факултета, прописане оштим и 
посебним условима предвиђеним Законом о раду, Законом о високом образовању, Статутом 
Универзитета у Београду, Правилником о минималним условима за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду и Статутом Архитектонског факултета у Београду.  

Додатно, ценећи успешност наставног и ваннаставног ангажмана др Ирене Кулетин Ћулафић, дипл. инж. 
арх., у захтеваним доменима (а сходно изнетим квалитативним показатељима), висок 
професионализам, свестраност, савесност и одговорност испољене у целокупном академском 
ангажовању, потом значајан допринос унапређењу наставног процеса (на предметима на којима је 
ангажована), допринос развоју стручно-научног подмлатка (кроз реализоване наставне и ваннаставне 
научно-стручно-педагошке активности) на Универзитету у Београду - Архитектонском факултету, као и 
резултате постигнуте у досадашњем научно-истраживачком раду, Комисија са задовољством предлаже 
Изборном већу Универзитета у Београду – Архитектонском факултету да прихвати овај реферат и 
упути предлог Већу научних области грађевинско-урбанистичких наука Универзитета у Београду да 
изабере др Ирену Кулетин Ћулафић, дипл. инж. арх. у звање доцента за ужу научну област Историја, 
теорија и естетика архитектуре и визуелних уметности и обнова градитељског наслеђа, на 
Департману за архитектуру Универзитета у Београду – Архитектонског факултета. 

 

У Београду, 22. јуна 2020. године 

 

 

Комисија у саставу: 

 

_____________________________________________ 

др Марко Николић, дипл. инж. арх., председник Комисије 

доцент Универзитета у Београду – Архитектонског факултета 

 

_____________________________________________ 

др Владимир Мако, дипл. инж. арх., члан Комисије 

редовни професор Универзитета у Београду – Архитектонског факултета 

 

____________________________________________ 

др Миодраг Шуваковић, члан Комисије 

        редовни професор Универзитета Сингидунум Београд – Факултета за медије и комуникације 

 

 




