
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ 
Број:  
Датум: 03.06.2020. године 
Београд 
 
ИЗБОРНОМ ВЕЋУ 
Универзитета у Београду – Архитектонског факултета 

 

Декан Архитектонског факултета, проф. др Владан Ђокић, на основу иницијативе Департмана 
за урбанизам бр. 02-92/1-2 од 17.01.2020. године,  дана 20.01.2020.  године је упутио Изборном 
већу Факултета Предлог бр. 02-8/1-1, за: 

a. покретање поступка за избор наставника у звање ванредног професора, за ужу научну 
област: Урбанизам, на Департману за урбанизам, на одређено време, са пуним радним 
временом, за временски период од пет година и 

b. именовање Комисије за припрему реферата, у саставу: 

- др Владан Ђокић, редовни професор Универзитета у Београду - Архитектонског 
факултета - председник Комисије, 

- др Александра Ступар, ванредни професор Универзитета у Београду - Архитектонског 
факултета - члан Комисије и  

- др Велимир Шећеров, редовни професор Универзитета у Београду – Географског 
факултета, Одсек за просторно планирање - члан Комисије. 

Изборно веће Универзитета у Београду – Архитектонског факултета је, на седници одржаној  
27.01.2020. године, донело Одлуку бр. 01-91/2-3.1. о расписивању Конкурса за избор 
наставника у звање ванредног професора, за ужу научну област: Урбанизам, на Департману 
за урбанизам, на одређено време, за временски период од пет година, са пуним радним 
временом и именовању Комисије за припрему Извештаја за избор наставника у звање 
ванредног професора за ужу научну област: Урбанизам, на Департману за урбaнизам, у саставу: 

- др Владан Ђокић, редовни професор Универзитета у Београду - Архитектонског 
факултета - председник Комисије, 

- др Александра Ступар, ванредни професор Универзитета у Београду - Архитектонског 
факултета - члан Комисије и  

- др Велимир Шећеров, редовни професор Универзитета у Београду – Географског 
факултета, Одсек за просторно планирање - члан Комисије. 

Конкурс је објављен у недељном листу Националне службе за запошљавање „Послови“ број 
868, стр. 32., дана 12.02.2020. године, а на основу општих и посебних 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), чланом 74. Закона о високом образовању („Сл. гласник 
РС“, бр. 88/17, 27/18 – др. закон 73/18 и 67/19), Статутом Универзитета у Београду 
(„Гласник УБ“, бр. 201/18), Правилником о минималним условима за стицање звања 
наставника на Универзитету у Београду („Гласник УБ“, бр. 192/16, 195/16, 197/17, 199/17 и 
203/18), Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа 
наставника Универзитета у Београду („Гласник УБ“, бр. 200/17), Статутом Универзитета у 
Београду – Архитектонског факултета („Сл. билтен АФ“, бр. 199/18), Правилником о начину 
и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника на Факултету („Сл. 
билтен АФ“, бр. 120/19) и Правилником о минималним условима за стицање звања 
наставника на Универзитету у Београду – Архитектонском факултету („Сл. билтен АФ, бр. 
115/17). 
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Увидом у конкурсни материјал примљен од Опште службе Факултета, Комисија је утврдила да 
је на Конкурс благовремено приспела једна пријава: 

- кандидата др Радосављевић (Бранислав) Уроша, дипл.инж.арх., ванредног професора 
Универзитета у Београду – Архитектонског факултета (бр. пријаве 02-309/1). 

Након увида у материјал поднет у пријави, Комисија је констатовала да је кандидат поднео сву 
потребну документацију, дефинисану условима расписаног конкурса, и на основу ње подноси 
следећи: 

 
 
 

РЕФЕРАТ 
о пријављеном кандидату 

 
 

А. ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ 

А.1. ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ КАНДИДАТА 
Др Урош Радосављевић, дипл. инж. арх. рођен je у Београду 01. априла 1972. године, где је 
завршио основну школу и средњу архитектонску школу. 

Архитектонски факултет Универзитета у Београду уписао је школске 1992/93 године и 
дипломирао 1999. године са просечном оценом 8.66 у току студирања и оценом 10 (десет) на 
дипломском раду чиме је стекао звање дипломирани инжењер архитектуре.  

Специјализирао је на програму Mенаџмент јавног сектора и урбано управљањe 2003. године са 
радом Унапређење коришћења урбаног јавног простора Београда, ментор Ед Франк и 
магистрирао на програму Урбани менаџмент и развој 2005. године и одбранио магистарску 
тезу Анализа вотерфронт развојних стратегија, ментор dr Willem van Vinden, оба програма на 
Еразмус Универзитету Ротердам – Институт за становање и студије урбаног развоја, Холандија. 
Магистарска диплома нострификована је на Универзитету у Београду 2007. године у звање 
Магистра техничких наука у области архитектуре и урбанизма.  

Академско звање доктора техничких наука из области архитектуре и урбанизма стекао је 2015. 
године одбраном докторске дисертације Формирање модела урбаног менаџмента у 
реализацији стратешких пројеката, на Архитектонском факултету Универзитета у Београду, 
ментор проф. др Владан Ђокић. 

Запослен је на Департману за урбанизам на Универзитету у Београду – Архитектонски факултет, 
најпре као асистент приправник од 1999. године, а потом као доцент од 2009. године и 
ванредни професор од 2015. године где реализује наставу као руководилац студија, теоријских 
и изборних предмета. Члан је менторских комисија за одбрану дипломских мастер радова, 
једне магистарске тезе, једне докторске дисертације, ментор је на седамнаест дипломских 
мастер радова, три специјалистичка рада и великог броја завршних радова студената основних 
академских студија. Такође, ментор је на студентским радовима који су освајали награде на 
неколико међународних студентских конкурса.  

Учествује у различитим међународним програмима сарадње и размене знања и усавршавања 
наставничких компетенција—попут универзитета Политехника Бари, Департман за Архитектуру 
Универзитета д'Анунцио Пескара, Архитектонски факултет Алгерo Универзитета у Сасариjу 
Италија, Архитектонском факултету са Оксфорд Брукс Универзитета, Велика Британија, као и на 
Факултету за урбано и регионално планирање, Аjова Универзитет у САД. 
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Током своје академске каријере, руководи низом пројеката сарадње Универзитета у Београду – 
Архитектонски факултет са међународним, националним, градским и локалним општинским 
институцијама јавног сектора у оквиру којих укључује низ наставника, сарадника и студената  
Архитектонског факултета из Београда—попут Немачке агенције за техничку сарадњу (ГИЗ), 
Националне корпорације за развој туризма Р. Србије; градовима Београдом, Смедеревом и 
Кикиндом, као и општинама Неготин, Голубац, Кладово и Доњи Милановац. Такође је 
руководилац сарадње са Универзитета у Београду-Архитектонски факултет између Ајова 
Универзитета у Ајови, САД и Универзитета у Београду, који су иницирали Факултет за урбано и 
регионално планирање са Ајова Универзитета и Универзитет у Београду-Архитектонски 
факултет 2019. г. 

Успешно је завршио низ професионалних тренинга и програма у организацији међународних 
организација и стекао интернационалне сертификације као тренер на више актуелних тема из 
области урбаног менаџмента, мобилности, урбаног управљања и планирања урбаног развоја. 

Поседује лиценце инжењерске коморе Србије за одговорног урбанисту за руковођење 
израдом урбанистичких планова и урбанистичких пројеката и одговорног пројектанта 
архитектонских пројеката, уређења слободних простора и унутрашњих инсталација водовода и 
канализације. Члан је Америчког удружења планера, Асоцијације просторних плaнерa Србије 
Удружења урбаниста Србије (члан Председништва у периоду од 2008-2013. г.), а такође је члан 
у стручним органима и комисијама у широј друштвеној заједници—попут члана Издавачког 
савета Института за архитектуру и урбанизам Србије ИАУС, Комисије за планове града 
Смедерева и Комисије за планове општине Соко Бања (од 2008-2012. г.).  

Одржао је низ предавања на енглеском језику по позиву на светским универзитетима, а има и 
успешне медијске наступе и емисије у Образовно-научном програму РТСа о темама из области 
урбанизма. 

Члан је научних одбора међународних научних скупова, као и рецензија радова у 
међународним и домаћим научним часописима и рецензент низа књига и пројеката. 

Учествује у међународним и националним научно-истраживачким пројектима УН ХАБИТАТ-а 
(2006-2008), ФП6 ЕУ (2006-2009), и на два пројекта Министарства просвете, наукe и 
технолошког развоја Републике Србије (2006-2007 и 2011-до данас). Руководи израдом Плана 
за туристичко активирање Голубачке тврђаве (2009-2010) и Интегралним планом за 
активирање сеоског туризма источне Србије (2011-2012) на Архитектонском факултету 
Универзитета у Београду у оквиру ГИЗ пројекта Општински економски развој у Подунављу. 

Уредник је научних монографија Савремени приступи урбаном дизаjну за одрживи туризам 
Србиjе (2013) са К. Лаловић и Културни туризам Кикинде (2017), са А. Ђорђевић и Ј. 
Радосављевић, као и Зборника радова X научно-стручног скупа са међународним учешћем 
Планска и нормативна заштита простора и животне средине (2019) са Д. Филиповић, В. 
Шећеров, Б. Лукић, и М. Марић. Коаутор је дванаест поглавља у међународним и националним  
монографијама, једанаест радова у часописима и осамнаест радова са конференција. Коаутор 
је на четири урбанистичке студије, осамнаест просторних, урбанистичких и регулационих 
планова општина, два урбанистичка пројекта, три архитектонска идејна и главна пројекта и 
девет урбанистичко-архитектонска конкурса. Добитник је четрнаест награда и признања за 
стручни рад на међународним салонима урбанизма, архитектуре и на конкурсима и три у 
својству ментора студентских радова. 
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А.2. СТРУЧНА БИОГРАФИЈА, ДИПЛОМЕ И ЗВАЊА 

Образовање и дипломе 

2015 Доктор техничких наука из области архитектуре и урбанизма, докторска дисертација 
''Формирање модела урбаног менаџмента у реализацији стратешких пројеката'', 
Архитектонски факултет Универзитет у Београду, комисија – ментор проф. др Владан 
Ђокић, проф. мр Рајко Корица, проф. др Нада Драговић. 

2005 Магистар урбаног менаџмента и развоја (магистар техничких наука у области 
архитектуре и урбанизма, нострификација Универзитет у Београду 2007.), магистарска 
теза ''Анализа вотерфронт развојних стратегија'', Институт за становање и урбани развој, 
Еразмус Универзитет Ротердам, Холандија, ментор dr Willem van Vinden. 

2003 Специјалиста менаџмента јавног сектора и урбаног управљања, специјалистички рад 
''Унапређење коришћења урбаног јавног простора Београда'', Институт за становање и 
урбани развој, Ротердам, Холандија, ментор Ед Франк. 

1999 Дипломирани инжењер архитектуре, дипломски рад ''Академија за визуелне 
комуникације'', Архитектонски факултет у Београду, ментор проф. др. Милорад Рибар. 

1991 Диплома четвртог степена стручне спреме, архитектонско-техничке струке, занимање 
техничар за високоградњу у Архитектонско-техничкој школи у Београду 

Запослење 

Кандидат др Урош Радосављевић запослен је двадесет две године (22) у континуитету на 
Универзитету у Београду - Архитектонском факултету, од тога једанаест (11) година у 
сaрадничким звањима, шест (6) година у наставничком звању доцента и пет (5) година у звању 
ванредног професора и то: 

од 2015 -  Ванредни професор на Архитектонском факултету Универзитета у Београду на 
Департману за урбанизам 

2009–2015  Доцент на Архитектонском факултету Универзитета у Београду на Департману за 
урбанизам 

2005–2009 Асистент приправник на Архитектонском факултету Универзитета у Београду на 
Департману за Урбанизам 

1999–2005 Асистент приправник на Архитектонском факултету Универзитета у Београду на Катедри 
за урбанизам и просторно планирање на прeдмeту Урбане функције 

1997-1999 Студент-демонстратор на Архитектонском факултету Универзитета у Београду на 
Катедри за урбанистичко и архитектонско пројектовање на прeдмeту Пројектовање 1 

А.3. ПЕДАГОШКИ РАД  
Искуство у педагошком раду са студентима др Урош Радосављевић стиче током двадесет 
четири године рада на Архитектонском факултету Универзитета у Београду. У периоду од 1997. 
до 1999. године био је ангажован у реализацији наставе Архитектонског факултета као 
демонстратор на Катедри за урбанистичко и архитектонско пројектовање на прeдмeту 
Пројектовање 1 на старом петогодишњем програму архитектуре. У периоду од 1999. до 2009. 
године учествује у извођењу наставе на четрнаест предмета Департмана за урбанизам у 
сaрадничком звању као асистент приправник на старом петогодишњем програму архитектуре, 
основним и мастер академским студијама архитектуре и специјалистичким академским 
студијама – Урбана обнова, градови у новом миленију. 

У наставничком звању доцента у периоду од 2009. до 2014. године руководи на дванаест 
предмета основних и мастер академских студија архитектуре и интегралног урбанизма, и 
ментор је на једном специјалистичком раду и два дипломска мастер студија. У истом периоду 
учествује као члан менторске комисије у шест студија завршних дипломских мастер радова. 
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У периоду од избора у звање ванредног професора 2015. године до данас руководи на 
једанаест предмета основних и мастер академских студија архитектуре и интегралног 
урбанизма. У истом периоду учествује као члан менторске комисије у три студија завршних 
дипломских мастер радова, ментор је на два специјалистичка рада и четири дипломска рада,  
члан је једне комисије за одбрану магистарске тезе, и председник и члан једне комисије за 
одбрану докторске дисертације.  

Рад у извођењу наставе на програмима Архитектонског факултета у Београду 

ОАСА - ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ АРХИТЕКТУРЕ, 180 ЕСПБ 

након избора у звање ванредног професора 
од 2016 ОАСА-35090-10 МОБИЛНОСТ У ГРАДУ, 2 ЕСПБ изборни предмет 

од 2015 ОАСА-24042-СТУДИЈСКA ЦЕЛИНА УРБАНИСТИЧКО ПРОЈЕКТОВАЊЕ 2  - САОБРАЋАЈ И 
ДРУШТВЕНА ИНФРАСТРУКТУРА, 2 ЕСПБ обавезни предмет 

2015-2018 ОАСА-23072-СТУДИО-01Б УРБАНИСТИЧКО ПРОЈЕКТОВАЊЕ СТАМБЕНИХ ЦЕЛИНА-
ПРОЈЕКАТ, 3 ЕСПБ обавезни предмет, руководилац Студија 

од 2015 ОАСА-24072 СТУДИЈСКА ЦЕЛИНА СТУДИО 02а - ОДРЖИВЕ УРБАНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ - ПРОЈЕКАТ 
/ ИГ2 / Урбанистичко решење насељске заједнице на Новом Београду, 8 ЕСПБ обавезни 
предмет, руководилац Студија 

2016 М23.2. - РАДИОНИЦА 1, Буђење Земуна, 2 ЕСПБ изборни предмет 
пре избора у звање ванредног професора 

2009-2014 М11.2 УРБАНЕ ФУНКЦИЈЕ, 3 ЕСПБ обавезни предмет, наставници: проф. мр Р. Корица 
(руководилац), проф. др М. Ралевић, в. проф. др К. Лаловић, в. проф. др Ј. Живковић, в. 
проф. др З. Ђукановић, в. проф. др У. Радосављевић за део УРБАНЕ ФУНКЦИЈЕ – ЈАВНЕ 
СЛУЖБЕ 

2009-2014 М17.1 и М17.2 МОБИЛНОСТ У ГРАДУ, 2 ЕСПБ изборни предмет, наставници в. проф. др К. 
Лаловић и в. проф. др У. Радосављевић 

2009-2014 М18. СТУДИО ПРОЈЕКАТ 3 - УРБАНИЗАМ, 12 ЕСПБ обавезни предмет, руководилац 
Студија в. проф. др У. Радосављевић, руководилац предмета проф. мр Р. Корица 

2010, 2012 М19. СТУДИО ПРОЈЕКАТ 4 - СИНТЕЗА, 12 ЕСПБ обавезни предмет, ментор на 50 завршних 
радова основних академских студија и руководилац Студија: 
• Метаморфоза: Дорћол-Менхетен – од партаје до небодера, шк. 2009/10 
• Визија регенерације културног кварта у Берну, шк. 2011/12 

2011 М23.2. - РАДИОНИЦА 1, Ротердам – Амстердам – Потсдамер, 2 ЕСПБ изборни предмет, 
наставници в. проф. др У. Радосављевић и в. проф. др З. Ђукановић  

2010 М23.2. - РАДИОНИЦА 1, СТРУЧНА ЕКСКУРЗИЈА Будимпешта – Беч – Грац, 2 ЕСПБ изборни 
предмет 

у сарадничком звању 

2005-2009 М11.2 УРБАНЕ ФУНКЦИЈЕ, руководилац проф. мр Р. Корица 

 М17.1 и М17.2 МОБИЛНОСТ У ГРАДУ, руководилац в. проф. К. Лаловић 

 М17.1 САОБРАЋАЈ У ГРАДУ, руководилац проф. мр Р. Корица 

 М18. СТУДИО ПРОЈЕКАТ 3 - УРБАНИЗАМ, руководилац проф. мр Р. Корица 

 М 21.1 УВОД У УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ, руководилац проф. др М. Бајић Брковић 

1999–2005 УРБАНЕ ФУНКЦИЈЕ: СТАНОВАЊЕ, РЕКРЕАЦИЈА, ЦЕНТРИ, (матични асист. прип.), 
руководилац проф. др П. Бадовинац 

1999–2005 УРБАНИСТИЧКА ТЕХНИКА И КОМПОЗИЦИЈА, руководилац проф. мр П. Арсић 

1999–2005 УРБАНИСТИЧКО И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ, руководилац проф. др М. Бајић Брковић 

2000 УРБАНА СТРУКТУРА И ЗОНИРАЊЕ, руководилац проф. др Н. Лазаревић Бајец 

1997-1999 ПРОЈЕКТОВАЊЕ 1 (као демонстратор), руководилац проф. др М. Ракочевић 
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МАСА - МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ АРХИТЕКТУРЕ, 120 ЕСПБ 

након избора у звање ванредног професора 
од 2015 МАСА-12020-07: ИСТОРИЈА И ТЕОРИЈА 2: ТЕОРИЈСКЕ ОСНОВЕ УРБАНОГ МЕНАЏМЕНТА, 2 ЕСПБ 

заједнички изборни предмет за све модуле  

од 2015 МАСА-23040-03: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 3 – УРБАНИЗАМ: УРБАНИ МЕНАЏМЕНТ, 2 ЕСПБ изборни 
предмет, усмерење сви модули 

2015-2018 МАСА-12040-03: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 2 – УРБАНИЗАМ: УРБАНА МОБИЛНОСТ, 2 ЕСПБ изборни 
предмет, усмерење сви модули 

2015-2020 МАСА А24021-01 МАСТЕР ТЕЗА 6 ЕСПБ, МАСА А24022-01 МАСТЕР ПРОЈЕКАТ 12 ЕСПБ и МАСА 
А24023-01 МАСТЕР ЗАВРШНИ РАД  10 ЕСПБ, члан менторске комисије на више од 200 
дипломских мастер радова: 
. Производња града: Постиндустријска фаза Дунавске улице, ментор в. проф. арх. Н. Фотирић, 

од шк. 2015/16 надаље 
. Београдски токови – простор нове архитектуре, ментор проф. арх. Г. Војводић. од шк. 

2017/18 надаље 
. Туристичко услужни вишенаменски садржаји у београдским приобалним ареалима / 

Савремене “оазе”, ментор в. проф. др А. Виденовић, од шк.  2015/16 надаље 
пре избора у звање ванредног професора 

2012 M4.1. СТУДИО, Ново читање архитектуре Медитерана, 14 ЕСПБ обавезни предмет, 
руководилац доц. арх М. Ненадовић, наставник в. проф. др У. Радосављевић 

2011 М7.1 - РАДИОНИЦА 1 И М7.3 - РАДИОНИЦА 3, РОТЕРДАМ – АМСТЕРДАМ – ПОТСДАМЕР, 2 
ЕСПБ изборни предмет, в. проф. др У. Радосављевић и в. проф. др З. Ђукановић 

2011 М7.1 - РАДИОНИЦА 1, НАСЛЕЂЕ КОНФЛИКТА У ИЗГРАЂЕНОМ ОКРУЖЕЊУ, 2 ЕСПБ изборни 
предмет, в. проф. др У. Радосављевић, в. проф. др З. Ђукановић, гостујући наставници: M. 
Kinnear, P. Newton, Oxford School of Architecture, Oxford Brookes University 

2010-2013 М8.1 –  УРБАНИ МЕНАЏМЕНТ, 3 ЕСПБ изборни предмет 
2012 М8.3 –  МЕНАЏМЕНТ ЛОКАЛНОГ РАЗВОЈА, 3 ЕСПБ изборни предмет 
2010 М9.1. ТЕЗА 10 ЕСПБ и М9. 2. ПРОЈЕКАТ 20 ЕСПБ обавезни предмет, ментор 11 дипломских 

радова, тема ''Kафане и механе: стари и/или будући имиџ Београда'', комисија: ментор в. 
проф. др У. Радосављевић, в. проф. др А. Виденовић и в. проф. др Д. Игњатовић 

2009-2015 М9.1. ТЕЗА 10 ЕСПБ и М9. 2. ПРОЈЕКАТ 20 ЕСПБ члан менторске комисије: 
. Производња града: Постиндустријска фаза Дунавске улице, ментор в. проф. арх. Н. 

Фотирић, од шк. 2014/15 
. Између архитектуре и природе, ментор в. проф. Д. Милетић, шк.  2014/15 
. Архитектура предела - природно и артифицијелно, ментор в. проф. Д. Милетић, шк.  

2013/14  
. Савремени мултифункционални пословни објекат – изазови савремених технологија и 

материјала, ментор проф. др Б. Жегарац, шк. 2012/13  
. Туристичко услужни вишенаменски садржаји у београдским приобалним ареалима / 

Савремене “оазе”, ментор в. проф. др А. Виденовић, од шк.  2012/13 и 2014/15 
. Центар савремене уметности – Ушће, ментор в. проф. Д. Милетић, шк.  2011/12 
. Корисни (вишенаменски) садржаји – станишта на путевима туризма Србије, ментор в. 

проф. др А. Виденовић, шк. 2009/10 и шк. 2011/12 
. Самодовољниград - будућност становања, ментор проф. арх. Б. Петровић, шк. 2009/10 
. Едукаторијум / медијатека / библиотека - Савски кеј уз Карађорђеву улицу, ментор проф. 

Т. Шкулић, шк. 2009/10 
. Рехабилитациони центар са домом за особе са посебним потребама, ментор проф. др М. 

Јовановић Поповић, шк. 2009/10 
у сарадничком звању 
2005-2009 М5 У Пројекат, руководилац проф. мр Р. Корица 
2005-2009 М5.2 Семинар 1, руководилац проф. мр Р. Корица 

2009 М6 У Пројекат, руководилац проф. др М. Ралевић 
2009 М8.1 – МЕНАЏМЕНТ УРБАНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ, руководилац проф. мр Р. Корица 
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МАСИУ - Мастер академске студије интегрални урбанизам, 120 ЕСПБ 
након избора у звање ванредног професора 

2018 МАС ИУ 24021 ТЕЗА 6 ЕСПБ, 24022 ПРОЈЕКАТ 12 ЕСПБ и ЗАВРШНИ РАД 10 ЕСПБ, ментор 4 
дипломска рада, тема ''Jачање културног идентитета на подручју Дунава '', ментор в.проф. др У. 
Радосављевић, проф. др М. Младеновић, проф. др М. Ротер Благојевић 

од 2017 МАС ИУ 12041 ИП02 - ИНТЕГРАЛНИ УРБАНИ ДИЗАЈН, 12 ЕСПБ обавезни предмет 
од 2016 МАСУ М1.6 УРБАНИ МЕНАЏМЕНТ, 3 ЕСПБ обавезни предмет 

2015 МАСУ М1.6 УРБАНИ МАРКЕТИНГ И МЕНАЏМЕНТ, 3 ЕСПБ обавезни предмет 
пре избора у звање ванредног професора 

2014 МАСУ М4.2. ТЕЗА 10 ЕСПБ и М4.3. ПРОЈЕКАТ 16 ЕСПБ, ментор 2 дипломска рада, тема 
''Регенерација централне градске зоне Kрагујевца'', комисија: ментор доц. др У. Радосављевић, 
проф. мр Р. Корица и доц. др Б. Судимац 

2012-2015 МАСУ М2.5. ИНТЕГРАЛНИ ПРОЈЕКАТ 1, 10 ЕСПБ обавезни предмет 

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ – УРБАНА ОБНОВА, ГРАДОВИ У НОВОМ МИЛЕНИЈУ, 60 ЕСПБ 
 МЕНТОР СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОГ РАДА, 8 ЕСПБ обавезни предмет  

након избора у звање ванредног професора 
2016 Урбани покрети као инструмент интегралне урбане обнове градова, Катарина Краљић, 

мастер урбане историје, комисија: ментор в. проф. др У. Радосављевић, проф. мр Р. Корица и 
в. проф. др К. Лаловић 

2016 Унапређење бициклистичке инфраструктуре на општини Нови Београд, Марина Галић, 
дипл. инжењер архитектуре, комисија: ментор в. проф. др У. Радосављевић, проф. мр Р. 
Корица и в. проф. др К. Лаловић 

пре избора у звање ванредног професора 
2011 Анализа могућности унапређења приобаља Београда за развој бициклизма, Јелица Илић, 

дипл. инж. шумарства, комисија: ментор доц. др У. Радосављевић, проф. др Е. Ваништа 
Лазаревић и проф. мр Р. Корица  

 ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 
2009-2014 3.1 ОБНОВА ИНФРАСТРУКТУРЕ, 4 ЕСПБ изборни предмет, проф. мр Р. Корица и в. проф. др У. 

Радосављевић 
МАГИСТАРСКЕ СТУДИЈЕ 

 
2018 

ЧЛАН КОМИСИЈЕ ЗА ОДБРАНУ МАГИСТАРСКЕ ТЕЗЕ:  
Мапирање модерности на архитектуру Београда тридесетих година XX века, Предраг 
Симонић, дипл. историчар, комисија: ментор в. проф. др Владимир Миленковић, в. проф. 
др М. Ротер Благојевић, в. проф. др У. Радосављевић, в. проф. др Д. Милашиновић Марић 

ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ 
 

2018 
ПРЕДСЕДНИК И ЧЛАН КОМИСИЈЕ ЗА ОДБРАНУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ:  
Mодели интеграције историјског центра и речног приобаља пост-индустријских 
градова, мр Денис Амбруш, дипл. инжењер архитектуре, комисија: ментор проф. др В. 
Ђокић, проф. др Р. Богдановић, в. проф. др У. Радосављевић и проф. др В. Шећеров 

Кандидат др Урош Радосављевић је током свог свеукупног педагошког рада показао активно 
ангажовање. Организовао је или учествовао у својству ментора студентских радова на укупно 
14 јавних изложби студентских радова на националном и међународном нивоу, од тога 3 након 
избора у звање ванредног професора 2015. г. Био је ментор студентским тимовима на 6 
конкурса, од тога 2 међународна након избора у звање ванредног професора 2015. г. На 
међународним изложбама и конкурсима студентски тимови су освојили 1 награду и 2 посебна 
признања. Додатно, др Урош Радосављевић руководи ваннаставним активностима студената. 
Поред ангажовања у педагошком раду на матичном Архитектонском факултету Универзитета у 
Београду, др Урош Радосављевић гостује са предавањима по позиву и у неколико наврата 
учествује и на другим универзитетима у земљи и иностранству. Такође, руководи, тј. 
координира на 3 студијске целине, од тога 1 на основним и 2 на мастер академским студијама 
архитектуре. 

 
  

7 



Оцена педагошког рада у студентским анкетама 

Резултати студентских анкета током целокупног претходног изборног периода (од 2015/16. до 
2019/20.г.) на свим предметима на којима кандидат др Урош Радосављевић учествује, 
показали су позитивну оцену педагошког рада. Просечна оцена педагошког рада према 
доступним, релевантним студентским анкетама (више од 30% учешћа студената) по 
предметима којима руководи на основним и мастер студијама је веома висока 4,57, са 
оценама од 3,64 до 5,00, зависно од године и предмета: 

Школска година 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 

Предмет Просечна 
оцена 

Просечна 
оцена 

Просечна 
оцена 

Просечна 
оцена 

Просечна 
оцена 

ОАСА-23072-07 - Студио 01б - Урбанистичко 
пројектовање стамбених целина - Пројекат 

4,77 
26/29 

4,56 
16/25 

4,74 
21/24 

више не 
учествује 

више не 
учествује 

ОАСА-24042 - СЦ Урбанистичко пројектовање 
2 - Саобраћај и друштвена инфраструктура 

4,20 
259/276 

4,14 
220/235 

4,43 
226/243 

4,30 
201/218 

текући 
семестар 

ОАСА-24072-06 - СЦ Студио 02а - Одрживе 
урбане заједнице - Пројекат 

4,86 
25/26 

4,87 
20/21 

4,65 
22/26 

4,41 
15/19 

текући 
семестар 

18.1 - Студио пројекат 3 – урбанизам 
(стари програм, закључно са шк. 2015/16. г.) 

4,67 
5/25 

/ / / / 

ОАСА-35090-10 - Изборни предмет 
Мобилност у граду 

предмет се 
не реализује 

3,81 
10/12 

/ / / 

МАСА-12020-07 ИТ-2 - Теоријске основе 
урбаног менаџмента 

4,54 
30/30 

4,53 
28/36 

4,79 
25/25 

4,69 
24/24 

текући 
семестар 

ИАСА-48020-07 ИТ-2 - Теоријске основе 
урбаног менаџмента 

/ / 4,98 
7/7 

4,29 
7/7 

текући 
семестар 

МАСА-12040-03 - ИП-2-У - Урбана мобилност 4,51 
25/25 

4,69 
28/32 

4,97 
22/25 

/ / 

ИАСА-48040-03 - ИП-2-У - Урбана мобилност / / 5,00 
5/5 

/ / 

МАСИУ-12050-03 - Изборни предмет 3 - 
Урбана мобилност 

/ 4,95 
5/5 

/ / / 

МАСУ-М2.5 - Студио - Интегрални пројекат 1 
(стари програм, закључно са шк. 2015/16. г.) 

4,49 
18/30 

/ / / / 

МАСИУ-12041-02 - ИП02-02_Интегрални 
урбани дизајн - 02 

/ 4,37 
13/13 

/ 4,33 
11/11 

текући 
семестар 

МАСУ-М1.6 - Урбани маркетинг и менаџмент 4,64 
20/30 

/ / / / 

МАСУ-М3.7.3 - Изборни предмет 3: 
Менаџмент локалног развоја 

/ 3,64 
3/9 

/ / / 

МАСА-23040-03 - ИП-3-У - Урбани менаџмент / 4,89 
9/20 

4,85 
23/27 

4,45 
23/27 

4,73 
16/16 

ИАСА-59040-03 - ИП-3-У - Урбани менаџмент / / / 4,12 
5/6 

3,53 
4/4 

МАСИУ-23042 - ИП03 - Урбани менаџмент / / 4,77 
9/30 

4,62 
12/15 

4,99 
13/20 

МАСИУ-24021-1704 - ДИП_МАСТЕР ТЕЗА - 
Jачање културног идентитета на подручју 
Дунава 

/ / 5,00 
5/6 

/ / 

МАСИУ-24022-1704 - ДИП_МАСТЕР ПРОЈЕКАТ 
- Jачање културног идентитета на 
подручју Дунава 

/ / 5,00 
5/6 

/ / 

Просечна оцена по предметима 4,57 4,45 4,83 4,40 4,42 

Аритметичка средина свих резултата анкета     4,57 

*Поља обележена сиво нису релевантна јер је у оцењивању учествовало мање од 30% студената. 

 

 
  

8 

                                                           

 



Изложбе у својству ментора студентских радова 

након избора у звање ванредног професора 
2019 Изложба студентских радова са предмета МАС ИУ ИП02 - Интегрални урбани дизајн 

5. јун 2019, плато испред Управне зграде Београдског сајма у оквиру манифестације  Светски 
дан сајамске индустрије. 

2018 Изложба студентских радова са предмета Дипломски интегрални пројекат, МАС 
Интегрални урбанизам, ментори наставници Департмана за урбанизам,  у Културном центру 
Смедерева 

2016 Изложба студентских радова са предмета Урбани менаџмент МАС Интегрални урбанизам  
и МАС Архитектура у Кикинди, плато на тргу Српских Добровољаца 

пре избора у звање ванредног професора 

2014 23. међународни Салон урбанизма у Београду, рад ''Имплементација модела унапређеног 
пословања за регенерацију централне градске зоне Kрагујевца'', студент Александра 
Ђорђевић, ментор доц. мр У. Радосављевић (2. награда у категорији студентских радова за 
завршне Мастер пројекте ''Интегрални урбани пројекти за развој центра Крагујевца'' 13 
студената МАС Интегрални урбанизам, ментори наставници Департмана за урбанизам) 

2013 22. међународни Салон Урбанизма у Нишу, рад ''Кооперативни рехабилитациони туризам – 
Нова Варош“, студенти Александра Ђорђевић, МАС - Интегрални урбанизам, предмет 
Интегрални пројекат 1, студенти Јелена Радосављевић, Ана Зорић и Јована Бугарски, МАС 
Архитектура, предмет Урбани менаџмент, ментори: доц. мр Урош Радосављевић 

2013 Изложба студентских радова на International Federation of Housing and Planning – IFHP 
конгресу  у Лондону, рад ''Cooperative Rehab Tourism: Nova Varoš'', студенти Александра 
Ђорђевић, са 1. године МАС - Интегрални урбанизам на предмету Интегрални пројекат 1, и 
студенти Јелена Радосављевић, Ана Зорић и Јована Бугарски, са МАС Архитектуре на 
предмету Урбани менаџмент, ментори: доц. мр Урош Радосављевић, асист. мр Данијела 
Миловановић Родић и асист. Иван Симић (Селекција у 14 радова на глобалном нивоу на 
међународном студентском конкурсу ''Garden Cities for Tomorrow'') 

2012 Изложба студентских радова са предмета Уметност у јавним градским просторима – Public 
Art and Public Space – The Art of Wine – ВиноГрад (доц. Зоран Ђукановић) и Менаџмент 
локалног развоја (доц. мр Урош Радосављевић), у оквиру Мајских свечаности у Неготину, 
подршка програма ''Немачке агенције за техничку сарадњу (ГИЗ)'' Општински економски 
развој у Подунављу, пројекат ''Аутентично етно из Источне Србије'' у сарадњи са 
Националном корпорацијом за развој туризма Србије, Министарством за економију и 
регионални развој Р. Србије. 

2012 Изложба 7. Архиенале у Врању, рад ''Метроом до идентитета – Станица Хиподром'', 
студенти Александра Ђорђевић и Јована Бугарски, са 3. године ОАС Архитектуре на 
предмету Студио пројекат –3 Урбанизам, ментор доц. мр Урош Радосављевић 

2012 Изложба награде ''Новости'' у категорији студентских пројеката у 2011.  години у Србији. Рад 
''Метроом до идентитета'', студенти Александра Ђорђевић, Јелена Радосављевић, Милош 
Костић и Јована Бугарски, са 3. године ОАС Архитектуре на предмету Студио пројекат – СП3 
Урбанизам, ментор доц. мр Урош Радосављевић. Селекција 12 најбољих радова 

2011 Exhibition Contemporary Approach to Urban Design for Sustainable Tourism of Lower Danube 
Region. Exhibition of the results design studios of the Department of Urbanism University of 
Belgrade Faculty of Architecture in 2010/11 school year as a side session of ''Serbia Tourism and 
Business Forum. Sustainable Tourism for Rural Development joint UN Program, Ministry of 
Economy and regional Development, National corporation for Tourism Development of Serbia, 
Југословенско драмско позориште, Београд 

2011 Exhibition Contemporary Approach to Urban Design for Sustainable Tourism of Lower Danube 
Region. Exhibition of the results design studios of the Department of Urbanism University of 
Belgrade Faculty of Architecture in 2010/11 school year as a side session of ''Serbia Tourism and 
Business Forum. Sustainable Tourism for Rural Development joint UN Program, Ministry of 
Economy and regional Development, National corporation for Tourism Development of Serbia, 
Hyatt regency, Београд 
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2010 Изложба студентских радова са Радионице просторно програмске могућности развоја 
индустријске зоне Крагујевац, пратећа манифестација Донаторске конференције у области 
дефинисања националне стратегије развоја индустријских паркова у Србији, Сава Центар, 
Београд, Наручилац: Министарство за економију и регионални развоја Републике Србије 

2004 Изложба студентских радова у оквиру Београдског Карневала Бродова, кoaутoр излoжбe 
студентских радова и члaн мeнтoрскoг тимa интердисциплинарних тимова студената са 
Архитектонског и Шумарског Факултета и Универзитета Уметности у Београду, PAPS – Public 
art and public space, Архитектонски Факултет Универзитета у Београду 

2003 Изложба студентских радова Сaвaмaлa – поглед у будућност, кoaутoр излoжбe студeнтских 
радова и члaн мeнтoрскoг тимa радова студената 4. године студија Архитектонског 
Факултета са предмета Урбане Функције - Центри, мaнифeстaциja Дaни Сaвaмaлe, Мaнaкoвa 
кућa, Бeoгрaд, организација изложбе PAPS, Архитектонски Факултет Универзитета у Београду 

Ментор студентских радова на конкурсима 

након избора у звање ванредног професора 
2019 "Leapfrogging Development:  Urban Transformation in Mumbai, India ", ментор студентским 

тимовима на међународном конкурсу Schindler Global Award 2019, у Мумбаију, Индија на 
предмету Урбани менаџмент - МАС Архитектура МАС Интегрални урбанизам. 

2017 "Transforming the urban core: Urban design for coexistence São Paulo, Brazil", ментор 
студентским тимовима на међународном конкурсу Schindler Award 2017, у Сао Паолу, на 
предмету Мобилност у граду. 

пре избора у звање ванредног професора 
2013 ''Garden Cities for Tomorrow – International Federation of Housing and Planning – IFHP'', 

ментор студентским тимовима на међународном конкурсу на предмету Интегрални 
пројекат 1 - МАС Интегрални урбанизам и на предмету Урбани менаџмент - МАС 
Архитектура, Изложба у оквиру IFHP конгреса  у Лондону 

2012 "Access for All", ментор студентским тимовима на међународном конкурсу Schindler Award 
2012, у Берну, на предмету СП 4 – синтеза. Тема: Реконструкција кварта око железничке 
странице у Берну. Менторски тим Архитектонског факултета: доц. мр Ксенија Лаловић, проф. 
мр Петар Арсић, доц. др Марија Маруна, доц. мр Урош Радосављевић 

2006 Уређење Сремске улице – позивни конкурс, члан менторског и ауторског рада на предмету 
PAPS – Public art and public space, Архитектонски Факултет Универзитета у Београду, у виду 
експертског тима СГО Стари Град за израду Просторне провере за подручје Сремске улице у 
Београду, расписивач Урбанистички Завод Београда, Ј.П. 

2005 Архитектура Урбанизам Панчева АУПА, члaн мeнтoрскoг тимa студентима на предмету PAPS 
– Public art and public space са Архитектонског Факултета Универзитета у Београду 

Награде и признања у својству ментора студентских радова 

пре избора у звање ванредног професора 
2014 2. награда на 23. међународном Салону урбанизма у Београду у категорији студентских 

радова са завршним Мастер пројектима ''Интегрални урбани пројекти за развој центра 
Крагујевца'' 13 студената МАС Интегрални урбанизам, ментора наставника Департмана за 
урбанизам. Рад ''Имплементација модела унапређеног пословања за регенерацију 
централне градске зоне Kрагујевца'', студент Александра Ђорђевић, ментор доц. мр Урош 
Радосављевић 

2013 Селекција у 14 радова на глобалном нивоу на међународном студентском конкурсу 
''Garden Cities for Tomorrow – International Federation of Housing and Planning – IFHP'' за рад 
''Cooperative Rehab Tourism: Nova Varoš'', студенти Александра Ђорђевић, са МАС 
Интегрални урбанизам на предмету Интегрални пројекат 1, и студенти Јелена 
Радосављевић, Ана Зорић и Јована Бугарски, са МАС Архитектуре на предмету Урбани 
менаџмент, ментори: доц. мр Урош Радосављевић, асист. мр Данијела Миловановић Родић 
и асист. Иван Симић. Изложба у оквиру IFHP конгреса  у Лондону 

2012 Селекција у 5 радова на националном нивоу Србије на међународном студентском 
конкурсу ''Vision for a Revived Cultural Quarter in Berne – Schindler award 2012'' за рад 
''Intertwining'', студенти Марија Младеновић, Урош Дивац, Братислав Дамњановић са 3. 
године ОАС Архитектуре на предмету Студио пројекат 4 – синтеза, ментори: доц. мр Урош 

 
  

10 



Радосављевић, руководилац предмета, и сарадник асист. Иван Симић 

Руковођење ваннаставним активностима студената  

након избора у звање ванредног професора 
2019 Модератор са А. Ђорђевић на: International conference: Decoding Balkan, workshop: Branding 

territory through community engagement - Smederevo city: 15-16th of November 2019, Faculty 
of Architecture in Belgrade 

2016 Ментор студентским тимовима са Универзитета у Београду-Архитектонски факултет на 
националном конкурсу Идејно урбанистичко-архитектонско решење туристичко-
информативног центра у оквиру комплекса Рајачких пивница, Општина Неготин у оквиру 
пројекта Лични ставови –заједничке одлуке 

Рад у извођењу наставе на програмима других факултета 

након избора у звање ванредног професора 
2019 Ангажовање у настави на Департману за техничке науке Државног универзитета у Новом 

Пазару у шк. 2019/2020. години из предмета Савремене тенденције - урбанизам 
2019 Erasmus + KA107 - International Credit Mobility 2018-2019 Staff Mobility for Teaching: from 

University of Belgrade (Partner University) to Politecico di Bari (Applicant Organization) 
2017 

 
Међународна летња школа “University and City  Pescara Hub of Culture and Knowledge”, 
 Департман за Архитектуру Универзитета Г. д'Анунцио из Пескаре, Италија (Dipartimento di 
Architettura, University G. d'Annunzio of Pescara) 29.8.-9.9.2017. ментор студентских тимова 

пре избора у звање ванредног професора 
2013 Међународна летња школа Архитектура пејзажа приобаља, Архитектонски факултет из 

Алгера, Универзитет у Сасарију, Италија, предавање по позиву Rural & Cultural Tourism for 
the Socio-economic Development in Serbia, панел дискусија Urban perspectives of coastal 
territories in Sardinia, ментор студентских тимова 

2011 Факултет за урбано и регионално планирање, Аjова Универзитет, Ајова Сити, САД, 
пролећни семестар шк. 2010/11. г у оквиру Програма за развој наставног особља на 
факултетима и вишим школама у САД (JFDP), предавање по позиву Urban Development 
Challenges in Serbia, гостујући наставник на предметима основних академских студија – 
Planning Livable Cities и Transportation Economics; и дипломских академских студија – Growth 
Management, Land Development Process и Community Development 

 

Учешће у стручним органима и комисијама Архитектонског факултета 

Осим рада у настави др Урош Радосављевић активно учествује у другим делатностима 
Архитектонског факултета у наставничком звању у периоду од 2009. г. до данас. Активности у 
које је укључен односе се на учешће у стручним органима и комисијама, попут комисија за 
припрему извештаја за избор наставника и сарадника Архитектонског факултета, руководилац, 
тј. координатор студијских целина на мастер студијама, као и члан разних комисија и радних 
група Архитектонског факултета: 

након избора у звање ванредног професора 
2018 Члан Комисије за припрему Извештаја за избор наставника у звање доцента за ужу научну 

област Урбанизам на Департману за урбанизам 
од 2018 Руководилац / координатор студијске целине: Урбанистичко пројектовање 2, Основне 

академске студије архитектуре 
од 2017 Руководилац / координатор студијске целине: Интегрални урбани дизајн на мастер 

студијама Интегрални урбанизам 
2016 Председник Комисије за припрему Извештаја за избор два сарадника у звање асистента 

за ужу научну, односно уметничку област Урбанизам и просторно планирање на 
Департману за урбанизам 

2015-
2019 

Руководилац студијске целине: Историја и теорија 3 и изборни предмет 3, Мастер 
академске студије архитектуре 

2015 Члан Комисије за припрему Извештаја за избор два сарадника у звање асистента за ужу 
научну, односно уметничку област Урбанизам и просторно планирање на Департману за 
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урбанизам 
 

пре избора у звање ванредног професора 
2014-16 Члан Комисије за пријемни испит Мастер академских студија Интегрални урбанизам 
од 2012 Члан наставничког колегијума Мастер академских студија Интегрални урбанизам 
2012-16 Члан Комисије за дисциплинску одговорност студената Архитектонског факултета 
од 2013 Члан Радне групе за израду Плана интегритета Архитектонског Факултета 

2010 Члан Радне групе Архитектонског факултета за утврђивање основа за израду Правилника о 
анализи оптерећености наставника и сарадника Архитектонског факултета 

2005-09 Координатор организације модула Студио пројекат 3 – Урбанизам на Основним 
академским студијама Архитектуре 

2007 Члан Комисије за спровођење анкете студентског вредновања на 3. години основних 
академских студија Архитектуре 

2002-03 Члан централне Комисије за пријемни испит Архитектоског факултета 

А.4. ПРОФЕСИОНАЛНИ РАД  

Усавршавање професионалних компетенција 

У циљу што бољег овладавања специфичним стручним знањима и вештинама др Урош 
Радосављевић у више наврата похађа међународне семинаре, курсеве, програме и друге 
облике усавршавања професионалних и педагошких квалификација и компетенција: 

2016 Стручни испит за ОБЛАСТ УРБАНИЗМА (Министарство грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре Р. Србије бр. 486-2.1/16307) 

2014 Open World Program Rule of Law & Whistleblowers, sponsored by the Open World Leadership 
Center, the U.S. Department of State and the Library of U.S. Congress, Washington, D.C ., Illinois 
Central College, Peoria, IL, University of Illinois at Springfield, IL, USA, 10th  – 21st of September 
2014. 

2012 Open World Program Rule of Law & Governance, sponsored by the Open World Leadership Center, 
the U.S. Department of State and the Library of U.S. Congress, Washington, D.C ., Detroit, MI, USA, 
7th  –18th of November 2012. 

2011 Junior Faculty Development Program, JFDP, in the field of Architecture & Urban Planning at 
University of Iowa, School of Urban and Regional Planning, Iowa City, IA, financed by The United 
States Department of State, 10th of January – 20th of May 2011. 

2010 Certified trainer, professional training for urban planning practitioners ''Managing Conflicts & Urban 
Development in Multiethnic Communities'', CEU SUMMER UNIVERSITY, financed by Local 
Government Initiative of the Open Society Institute – LGI/OSI, Budapest, Hungary, 20th – 26th of 
June 2010. 

2009 Certified trainer, professional course ''Public Management of Urban Change in Transitional Cities'', 
CEU SUMMER UNIVERSITY, co-sponsored by The Local Government and Public Service Reform 
Initiative of the Open Society Institute, Budapest, Hungary, 29th of June – 10th of July 2009. 

2008 Certified trainer in the field of Urban road safety, Cycling & Urban traffic management, ELTIS 
(European Local Transport Information Service) professional training in sustainable transport 
systems, Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe (REC), PARAMOUNT - EU 
project FP6-2004-TREN 3, Budapest, Hungary, 14th – 16th of April 2008. 

2008 Capital Investment Programs: A vital element of municipal financial management in selected Central 
and Eastern European Countries, Refresher Course, IHS Rotterdam, CoPLAN, IHS Romania and 
NUFFIC, Tirana, Albania, 1st – 12th December 2008. 

2007 Certified trainer in the field of Mobility management and travel awareness, Parking Management & 
Alternative fuels and new vehicle technologies, ELTIS (European Local Transport Information 
Service) professional training in sustainable transport systems, FGM-AMOR Austrian Mobility 
Research, PARAMOUNT - EU project FP6-2004-TREN 3, Graz, 29th of May - 1st of June 2007. 

2007 ESRI ArcGIS напредни сертификовани курс, GDi /GIS Data, Београд, UN-Habitat Serbia 
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2006 ESRI ArcGIS основни сертификовани курс, GDi /GIS Data, Београд, UN-Habitat Serbia 
2004 Стручни испит за дипломираног инжењера архитектуре (Министарство за капиталне 

инвестиције Р. Србије бр. 4677) 

У току своје каријере кандидат др Урош Радосављевић је имао активан професионални 
ангажман, како у оквиру Истраживачко-пословног центра Унивезитета у Београду-
Архитектонског факултета, тако и у организацијама и институцијама ван факултета и то: 

Професионални ангажман у оквиру Архитектонског факултета у Београду 

након избора у звање ванредног професора 
од 

2019 
Руководилац сарадње са Универзитета у Београду-Архитектонски факултет између Ајова 
Универзитета у Ајови, САД и Универзитета у Београду, који су иницирали Факултет за урбано и 
регионално планирање са Ајова Универзитета (Urban and regional planning at the University of 
Iowa) и Универзитет у Београду-Архитектонски факултет 2019. г. 

2018 Сарадник у DanUrb, Interreg, Danube Transnatiopnal Programe, Integrative strategic planning and 
design for the strengthening of identity and cultural tourism in the Danube cities – Smederevo 

2017 Руководилац сарадње Архитектонског факултета Универзитета у Београду са Секретаријатом 
за инвестиције Града Београда. Сарадња реализована са темом ''Приступачан град – 
интегрални дизајн урбане регенерације амбијенталне целине Београдски сајам у приобаљу 
реке Саве и дела Сењака дуж Булевара војводе Мишића – од Моста на Ади до моста Газела'' 
на предмету Интегрални урбани дизајн на мастер академским студијама Интегрални 
урбанизам, Департман за урбанизам. 

пре избора у звање ванредног професора 
2010-
2012 

Руководилац сарадње Архитектонског факултета Универзитета у Београду са Националном 
корпорацијом за развој туризма Р. Србије, потписано Писмо о намерама о сарадњи између 
Архитектонског факултета и Националне корпорације. Сарадња реализована на предметима 
основних и дипломских студија Департмана за урбанизам (СП4 Синтеза, М5У-студио, М9 
Мастер пројекат, Менаџмент локалног развоја и Уметност у јавним градским просторима) и 
укључивање наставника, сарадника и студената Архитектонског факултета у пројекте са 
релевантним националним институцијама Р. Србије и општинама у источној Србији. 

2011-
2012 

Руководилац сарадње са општином Неготин и Интегралног плана за одрживи развој 
сеоског туризма Источне Србије испред Архитектонског факултета Универзитета у Београду у 
оквиру пројекта Општински економски развој у Подунављу Немачке агенције за техничку 
сарадњу (GIZ). Сарадња реализована на предмету дипломских студија Департмана за 
урбанизам Менаџмент локалног развоја. 

2009-
2010 

Руководилац сарадње са општином Голубац и Плана за туристичко активирање Голубачке 
тврђаве испред Архитектонског факултета Универзитета у Београду у оквиру пројекта 
Општински економски развој у Подунављу Немачке агенције за техничку сарадњу (GTZ-KWD). 
Сарадња реализована на предмету мастер академских студија М9 Мастер пројекат и 
укључивање наставника, сарадника и студената Архитектонског факултета у пројекат. 

2005-
2012 

Аутор на изради урбанистичких студија, просторних планова општина, урб. генералних и 
детаљних планова у Истраживачко-пословном центру Архитектонског факултета 

Професионални ангажман изван факултета 

Чланство у научним одборима међународних и домаћих научних скупова 
након избора у звање ванредног професора 

2019  Члан научног одбора десетог научно-стручног скупа са међународним учешћем Планска и 
нормативна заштита простора и животне средине, Асоцијација просторних планера 
Србије, Универзитет у Београду Географски факултет, Палић, Србија. 

2018 Члан научног одбора првог међународног научног скупа Продукција у урбаном окружењу, 
Архитектонски факултет Универзитет у Београду, Београд, Србија. 

2018 Члан научног одбора седмог научно-стручног скупа са међународним учешћем Локална 
самоуправа у планирању и уређењу простора и насеља, Асоцијација просторних планера 
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Србије, Универзитет у Београду Географски факултет, Требиње, Република Српска, БиХ, 
2016 Члан научног одбора шестог научно-стручног скупа са међународним учешћем Локална 

самоуправа у планирању и уређењу простора и насеља, Асоцијација просторних планера 
Србије, Универзитет у Београду Географски факултет, Вршац, Србија. 

Чланство и функције у међународним и домаћим научним и струковним организацијама 

 2011 Члан Америчког удружења планера (The American Planning Association – APA) 

2016 Члан Асоцијације просторних плaнерa Србије 

2008-
2013 

Члан Председништва Удружења урбаниста Србије, председник конкурсне комисије 

Рецензије радова у међународним и домаћим научним часописима и рецензије пројеката и књига 
након избора у звање ванредног професора 

2019  Рецензент књиге НЕГОТИНСКЕ ПИВНИЦЕ Партиципативни урбани дизајн, Wine cellars of 
Negotin : participatory urban design, Уредници: З. Ђукановић и А. Бибо Ћекини, ISBN - 978-86-
901492-0-9 

2019 Рецензија на позив Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије 
за билатерални пројектат између Републике Србије и Републике Словеније 2020 – 2021. 
Планирање урбаних система Београда и Љубљане – ка паметном и отпорном граду, 
Универзитет у Београду - Географски факултет Универзитет у Београду, В. Шећеров  

2017 Рецензија техничког решења: Indicators of urban sprawl in relation to residential preferences / 
Индикатори праћења неконтролисаног ширења градова у вези са резиденцијалним 
преференцијама, Аутори: Ј. Петрић, Т. Бајић, Н. Крунић 

2017 Рецензент за међународни научни часопис: SPATIUM International Review, ISSN 1450-569X 
2016 Рецензент за домаћи научни часопис: Архитектура и урбанизам, ISSN 0354-6055 

2015-
2016 

Рецензент за међународни научни часопис: Facta Universitatis, Series: Architecture and Civil 
Engineering, ISSN 0354-4605 

2015 Рецензент књиге ВиноГрад / The Art of Wine, Уредници: З. Ђукановић и Ј. Живковић, ISBN: 
978-86-7924-152-8 

пре избора у звање ванредног професора 
2013 Рецензент за међународни научни часопис: City, Territory and Architecture, Springer Open 

Journal, ISSN 2195-2701 

Чланство у стручним органима и комисијма у широј друштвеној заједници 
након избора у звање ванредног професора 

2020 Члан Издавачког савета Института за архитектуру и урбанизам Србије ИАУС 
од 

2016 
Члан Комисије за планове града Смедерева делегиран од стране Министарства 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије 

пре избора у звање ванредног професора 
2008-
2012 

Члан Комисије за планове општине Соко Бања делегиран од стране Министарства животне 
средине и просторног планирања Републике Србије 

Предавања по позиву 

након избора у звање ванредног професора 
2019 Urban governance, planning and development of the city of Belgrade from the mid-19th century 

to the modern times, Предавање по позиву:, 2-8. jun, Politechnico di Bari, Erasmus + program 

2019 Поуке урбанизма Београда 19 века, пленумски рад, предавање по позиву на X научно-
стручном скупу са међународним учешћем Плансkа и нормативна заштита простора и 
животне средине, организација Асоцијација просторних планера Србије, Универзитет у 
Београду Географски факултет, Палић, мај 2019. 

2019 Urban Development of Belgrade & Strategic Infrastructure Projects, предавање по позиву на 
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Универзитету у Београду – Архитектонски факултет за студенте и наставнике Antwerp 
Management School, Београд, 18. 10. 2019. 

2018 Градови од којих се може учити (архитектонски путописи) – РОТЕРДАМ, предавање по 
позиву у оквиру обуке континуираног професионалног усавршавања чланова Инжењерске 
коморе Србије, Краљево, 11. децембар 2018. 

2018 Urban Development of Belgrade, предавање по позиву на Универзитету у Београду – 
Архитектонски факултет за групу швајцарских архитеката, Београд, 26. 10. 2018. 

2018 Urban Development of Belgrade, предавање по позиву на Универзитету у Београду – 
Архитектонски факултет за групу аустријских архитеката из бироа Kleboth und Dollnig ZT 
GmbHу, Београд, 04. 10. 2018. 

2018 Waterfront Development of Belgrade, предавање по позиву са Dipartimento di Architettura e 
Progetto Facoltà di Architettura  Università Sapienza di Roma, Проћено, Италија 01. 06. 2018. 

2016 Инструменти урбаног менаџмента за локални развој, пленумски рад, предавање по позиву 
на шестом научно-стручном скупу са међународним учешћем Локална самоуправа у 
планирању и уређењу простора и насеља, организација Асоцијација просторних планера 
Србије, Универзитет у Београду Географски факултет, Вршац, јун 2016. 

2015 Урбана мобилност у стратешким пројектима источне Србије, семинар Јачање националних 
капацитета за одрживо становање и урбани развој, организација Министарство 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Р. Србије, УНЕЦЕ, УНХАБИТАТ, УНДА, Београд, 
9. новембар 2015. 

пре избора у звање ванредног професора 

2013 Rural & Cultural Tourism for the Socio-economic Development in Serbia, Међународна летња 
школа Архитектура пејзажа приобаља, Архитектонски факултет из Алгера, Универзитет у 
Сасарију, Италија 7. јул 2013. 

2013 Urban perspectives of coastal territories in Sardinia, panel discussion with Arnaldo Cecchini, 
Alessandra Casu, Valeria Monno, Monica Johansson, Alessio Satta, Uros Radosavljevic, with the 
participation of the institutional partners representatives, July 7th 2013. 

2011 Urban Development Challenges in Serbia, the University of Iowa, School of Urban and Regional 
Planning, Iowa City, IA, USA, March 2nd 2011. 

Медијски ангажман 

2019 Студио знања: Рециклажа [Емисија Образовно-научни програм РТСа], наступ у емисији 
петак, 15. новембар  2019. г. Уредник "Студија знања": З. Живковић, уредник емисије и 
водитељ: И. Миленковић, ководитељ: В. Мариновић, редитељ: Д. Kамарит. 
http://www.rts.rs/page/tv/sr/story/21/rts-2/3738309/studio-znanja-reciklaza.html  

2017 Урбанистичко планирање Београда у 19. веку [Емисија Образовно-научни програм РТСа] 
Наратор и сценариста: Урош Радосављевић; редитељ: Ивана Стивенс, директор фотографије: 
Хаџи Владан Мијаиловић; уредник емисије: Тамара Вешковић. Србија: Радио телевизија 
Србије. Доступно на: https://www.youtube.com/watch?v=Jl-ljlspXhQ 

2017 Студио знања: Визије будућности [Емисија Образовно-научни програм РТСа], наступ у 
емисији петак, 26. мај 2017. г. Уредник "Студија знања": З. Живковић, уредник емисије и 
водитељ: И. Миленковић, ководитељ: В. Мариновић, редитељ: Н. Kркелић. 
http://www.rts.rs/page/tv/sr/story/21/rts-2/2746751/studio-znanja-vizije-buducnosti.html  
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А.5. НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД 

 

Учешће у научно-истраживачким пројектима  

Кандидат др Урош Радосављевић учествовао је током свог целокупног научног и истраживачког 
рада на укупно 5 научно-истраживачких пројеката, од тога 2 национална пројекта 
Министарства просвете, наукe и технолошког развоја Републике Србије (2006-2007 и 2011-
2019), као и на 3 међународна пројекта: УН ХАБИТАТ-а (2006-2008), ФП6 ЕУ (2006-2009) и 
TEMPUS - БЕОГРАД ПРЕСТОНИЦА (2006), и консултант на CARE International Yugoslavia Програму 
имплементације. Реч је о следећим пројектима: 

 

након избора у звање ванредног професора 
2011-
2019 

Просторни, еколошки, енергетски и друштвени аспекти развоја насеља и климатске промене 
– међусобни утицаји, научно-истраживачки пројекат финансиран од стране Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, Институт за архитектуру и 
урбанизам Србије, Београд. Подпројекат 3: Јачање институција, друштвени и 
институционални аспекти интегрисања климатски одговорног просторног развоја, 
Архитектонски  факултет Универзитета у Београду. Тема истраживања – Инструменти 
имплементације у контексту модерне управе, Истраживач и учесник 

пре избора у звање ванредног професора 
2006-
2007 

 

Менаџмент урбане обнове и регенерације регија Србије, научно-истраживачки пројекат 
финансиран од стране Министарства за науку и технологију Републике Србије. Тема 
истраживања – Развојне стратегије приобаља за урбану обнову и регенерацију, 
Архитектонски  факултет Универзитета у Београду. Истраживач и учесник 

2006-
2009 

Координатор, тренер, предавач, реализатор пројекта на научно‐истраживачком пројекту ЕУ 
на Архитектонском факултету PARAMOUNT ‐ EU project FP6‐2004‐TREN 3, Priority 6.2 
Sustainable Surface Transport, Specific Support Action (Part E). Наручилац: European Commission, 
Directorate General for Energy and Transport, Directorate D, Координатор пројекта: 
Forschungsgesellschaft Mobilität gemeinnützige GmbH FGM AMOR Austrian Mobility Research 

2006-
2008 

UN-HABITAT Settlement and Integration of Refugees Program, Програм трајног размештаја и 
интеграције избеглих и расељених лица, агенција за имплементацију УН ХАБИТАТ 
канцеларија у Београду, донација Републике Италије под покровитељством Владе републике 
Србије, Министарство за инфраструктуру, један од циљева пројекта је подизање капацитета 
локалне самоуправе за процес интегралног приступа управљању територијалним развојем.  
Јуниор национални консултант 

2006 Учесник европског TEMPUS пројекта БЕОГРАД ПРЕСТОНИЦА за реформу академског 
образовања архитеката у складу са Болоњском конвенцијом, сарадња Архитектонског 
Факултета у Београду са Berlage Institute, Rotterdam и Fakultät für Architektur der RWTH Aachen 

2000-
2001 

Консултант Програм имплементације за Пројекат: Хитан Смештај и Заштита од Поплава, 
Војводина. Клијент: CARE International Yugoslavia, ECHO, Имплементирано 
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М70 - Магистарске и докторске тезе 

М71   2014 Радосављевић, У. (2014) Формирање модела урбаног менаџмента у реализацији 
стратешких пројеката. Архитектонски факултет Универзитета у Београду, УДК 
65.012.3:711.4(043.3) 

М72   2005 Радосављевић, У. (2005) Анализа вотерфронт развојних стратегија. Институт за становање и 
урбани развој, Еразмус Универзитет Ротердам, Холандија. 
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М80 - Техничка и развојна решења 

М81   2010 Лаловић, К. (руководилац), Радосављевић, У. (координатор) и Мрђеновић, Т. Јелена 
Живковић (2010) Веб сајт за дисеминацију и размену добрих пракси у области развоја 
одрживих транспортних решења. Техничке карактеристике: успостављање комуникације и 
међу институционалне сарадње свих нивоа управа у области одрживих транспортних 
решења. Технолошке могућности: ново решење проблема у области одрживог просторног 
развоја. Реализатори резултата:  Архитектонски факултет Универзитета у Београду. 
Корисници резултата: ЕУ и земље западног Балкана, Русије. http://www.eltis.org/ 

М84   2012 Радосављевић, У. (руководилац), Недељковић, С., Ђукановић, З., Бобић, А., Милоjкић, Д. и 
Симић, И. (2012) Интегрални план за одрживи развој сеоског туризма Источне Србије. 
Техничке карактеристике: интегралне мере за активирање сеоског туризма Источне Србије. 
Технолошке могућности: интегрално управљање територијом у области туризма. 
Реализатори резултата:  Архитектонски факултет Универзитета у Београду. Корисници 
резултата: Општине Неготин, Голубац, Кладово и Мајданпек. 

М84   2012 Радосављевић, У. (руководилац), Недељковић, С., Ђукановић, З., Бобић, А., Милоjкић, Д. и 
Симић, И. (2012) Препоруке за уређење сеоских туристичких домаћинстава Техничке 
карактеристике: интегралне мере за активирање сеоског туризма Источне Србије. 
Технолошке могућности: интегрално управљање територијом у области туризма. 
Реализатори резултата:  Архитектонски факултет Универзитета у Београду. Корисници 
резултата: Општине Неготин, Голубац, Кладово и Мајданпек. 

M84   2010 Радосављевић, У. (руководилац), Мрђеновић, Т., Павић, Ј. и Крел, С. (2010) План за 
туристичко активирање Голубачке тврђаве. Техничке карактеристике: интегралне мере за 
туристичко активирање Голубачке тврђаве. Технолошке могућности: интегрално управљање 
територијом у области туризма и културно-историјског наслеђа. Реализатори резултата: GTZ-
KWD и Универзитет у Београду Архитектонски факултет. Корисници резултата: Општина 
Голубац. 

М86   2008 Лаловић, К. и Радосављевић, У. (2008) Територијални информациони систем за подршку 
управљању првом фазом радне зоне дуж аутопута Крагујевац - Баточина - промоција 
радне зоне. Тип:  ГИС апликација. Одговорно лице: Ligia Ramirez CTA УН ХАБИТАТ 
канцеларије у Београду. Техничке карактеристике: ГИС апликација за подршку одлучивању 
развоју индустријске зоне у Крагујевцу. Технолошке могућности: преглед регулативних мера 
и карактеристика земљишта намењеног индустрији – каталог инвестиционих локација. 
Реализатори резултата: УН ХАБИТАТ, Београд. Корисници резултата: град Крагујевац. веб сајт 
града Крагујевца. 

М86   2008 Лаловић, К. и Радосављевић, У. (2008) Територијални информациони систем за подршку 
управљању општинским земљиштем - мапирање општинског земљишта; Тип:  ГИС 
апликација. Одговорно лице: Ligia Ramirez CTA УН ХАБИТАТ канцеларије у Београду. 
Техничке карактеристике: ГИС апликација за подршку одлучивању у управљању општинским 
земљиштем. Технолошке могућности: преглед и анализа јавног земљишта. Реализатори 
резултата: УН ХАБИТАТ, Београд; Корисници резултата: град Ваљево. 

М90 - Патенти, ауторске изложбе, тестови 

М93   2014 Stupar, A., Lalović, K., Mitrović, B., Radosavljević, U., Maruna, M., Интегрални урбани пројекти за 
развој центра Крагујевца, XXIII Међународни салон урбанизма у Београду – категорија 
студентских радова, Марија Маруна, XXIII Међународни салон урбанизма у Београду – 
категорија студентских радова, pp. 

М93   2011 Radosavljević, U. & Lalović, K. Ed. (2011), Contemporary Approach to Urban Design for Sustainable 
Tourism of Lower Danube Region, Exhibition of the results of professors, associates and students 
on five studios from the Department of Urbanism University of Belgrade Faculty of Architecture in 
2010/11 school year as a side session of Serbia Tourism and Business Forum. Reviewers: Eva 
Vaništa Lazarević & Aleksandra Đukić Belgrade: University of Belgrade Faculty of Architecture. 
ISBN 978-86-7924-061-3. 
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СТРУЧНЕ РЕФЕРЕНЦЕ 

Кандидат др Урош Радосављевић је у свом стручном раду, и то углавном у изборном периоду 
пре избора у звање ванредног професора 2015. г. као члан ауторског тима учествује на 5 
просторних планова општина, 3  генерална урбанистичка плана, 7 плана генералне,3 плана 
детаљне регулације. Такође кандидат учествује у изради 4 стручне студије. Комисија посебно 
издваја руковођење израдом Плана за туристичко активирање Голубачке тврђаве од 2009. 
до 2010. г. који представља интегрални стратешки план просторног и социо-економског 
развоја; као и Интегрални план за одрживи развој сеоског туризма Источне Србије од 2011. до. 
2012. г. на Архитектонском факултету Универзитета у Београду у оквиру пројекта Општински 
економски развој у Подунављу Немачке агенције за техничку сарадњу (ГИЗ). Од 2019. г. 
учествује на изради највишег планског документа у Републици Србији Просторног плана 
Републике Србије од 2021. до 2035. године и то као један од четворо аутора дела Заштита, 
уређење и коришћење културних добара - утврђена и добра предложена за заштиту.  

Урбанистичке студије 

пре избора у звање ванредног професора 

Стратегије и интегрални планови  

пре избора у звање ванредног професора 

Просторни планови  

након избора у звање ванредног професора 

пре избора у звање ванредног професора 

2012 Студија интегрални приступ у одрживом развоју сеоског туризма Источне Србије и 
препоруке за уређење сеоских туристичких домаћинстава. Аутори: Радосављевић, У., 
Недељковић, Симић, И., Бобић, А. и Милоjкић, Д. Обрађивач: Архитектонски факултет 
Универзитета у Београду. Наручилац: С. О. Неготин. 

2006 Студија урбаних просторних потенцијала подручја Сремске улице. Аутори: Живковић, Ј., 
Бобић, А., Ђукановић, З., Радосављевић У. и Јевтић, М. Обрађивач: PAPS, Архитектонски 
факултет Универзитета у Београду. Наручилац: Г. Београд, Г.О. Стари град и Урбанистички 
завод Београда. 

2006 Студија развоја Соко Бање. Члан ауторског тима. Обрађивач: Архитектонски факултет 
Универзитета у Београду. Наручилац: С. О. Соко Бање. 

2000 Студија о могућностима активирања, правцима развоја и моделима трансформисања 
простора уз улицу Крајишких Бригада у Српском Броду, Република Српска. Члан 
ауторског тима. Обрађивач: Aрхитeктoнски фaкултeт Унивeрзитeтa у Бeoгрaду и 
Бродпројект Српски Брод. Наручилац: Скупштинa oпштинe Српски Брод. 

2012 Интегрални план за одрживи развој сеоског туризма Источне Србије. Руководилац: 
Радосављевић, У. Аутори: Радосављевић, У., Недељковић, С., Ђукановић, З., Бобић, А., 
Милоjкић, Д. и Симић, И. Обрађивач: Архитектонски факултет Универзитета у Београду. 
Наручилац: С. О. Неготин. План усвојен. 

 2010 План за туристичко активирање Голубачке тврђаве. Интегрални стратешки план просторног 
и социо-економског развоја. Руководилац: Радосављевић, У. Аутори: Радосављевић, У. 
(руководилац), Мрђеновић, Т., Павић, Ј. и Крел, С. Обрађивач: Архитектонски факултет у 
Београду. Наручилац: GTZ-KWD. План усвојен. 

2019 Просторни план Републике Србије од 2021. до 2035. године. Обрађивачи: ИАУС 
(Координатор и носилац синтезе), Географски факултет Универзитета у Београду, 
Архитектонски факултет Универзитета у Београду, Саобраћајни институт ЦИП д.о.о, ЈП Завод 
за урбанизам Војводине и GDI SOLUTIONS D.O.O.  Аутори дела Заштита, уређење и 
коришћење културних добара - утврђена и добра предложена за заштиту:  Б. Манић,  А. 
Никовић,  У. Радосављевић,  С. Реко. Рани јавни увид. 

2012 Просторни план Општине Уб. Руководилац: Митровић, Б. Аутори дела Пословно-
производни и услужни системи: Лаловић, К. и Радосављевић, У. Обрађивач: Архитектонски 
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Урбанистички планови  

пре избора у звање ванредног професора 

факултет Универзитета у Београду, Наручилац : Скупштина Општине Уб. План усвојен. 

2012 Усклађени Просторни план Општине Сурдулица. Руководилац: Митровић, Б. Аутори дела 
Пословно-производни и услужни системи: Лаловић, К., Миловановић, Д. и Радосављевић, 
У.  Обрађивач: Архитектонски Факултет Универзитета у Београду, Наручилац: С. О. 
Сурдулица. План усвојен. 

2011 Просторни плана Општине Косјерић. Руководилац: Митровић, Б. Аутори дела Пословно-
производни и услужни системи: Лаловић, К. и Радосављевић, У. Обрађивач: Архитектонски 
Факултет у Београду. Наручилац: С. О. Косјерић. План усвојен. 

 2008 Нацрт за Просторни план Општине Голубац. Руководилац: Митровић, Б. Аутори дела 
Пословно-производни и услужни системи: Лаловић, К. и Радосављевић, У. Обрађивач: 
Архитектонски Факултет Универзитета у Београду. Наручилац: С. О. Голубац. Стратегија 
усвојена. 

 2007 Просторни план Општине Сурдулица. Руководилац: Митровић, Б. Аутори дела Пословно-
производни и услужни системи: Лаловић, К., Миловановић, Д. и Радосављевић, У.  
Обрађивач: Архитектонски Факултет Универзитета у Београду, Наручилац: С. О. Сурдулица. 
План усвојен. 

2014 Генерални урбанистички план Пожаревца. Руководилац:  Ђукић, А. Аутори дела Центри и 
централне функције: Лаловић, К. и Радосављевић, У. Обрађивач: Архитектонски Факултет 
Универзитета у Београду. Наручилац: С. Г. Пожаревац.  План усвојен.  

2012 План генералне регулације Перућца. Руководилац: Митровић, Б. Аутори дела Центри и 
централне  функције : Лаловић, К. и Радосављевић, У. Обрађивач: Архитектонски Факултет 
Универзитета у Београду. Наручилац: С. О. Бајина Башта. План усвојен. 

2012 План генералне регулације општинског центра Чајетина и насељеног места Златибор. 
Руководилац: Ралевић, М.  Аутори дела Центри и централне функције: Лаловић, К. и 
Радосављевић, У. Обрађивач: Архитектонски факултет Универзитета у Београду, 
Наручилац: С.О. Чајетина. План усвојен. 

2012 План генералне регулације  Костолца. Руководилац:  Ђукић, А. Аутори дела Центри и 
централне функције:  Лаловић, К. и Радосављевић, У. Обрађивач: Архитектонски Факултет 
Универзитета у Београду. Наручилац:  С. Г. Пожаревац . План усвојен. 

2011 План генералне регулације Бајине Баште. Руководилац: Митровић, Б. Аутори дела Центри 
и централне функције:  Лаловић, К. и Радосављевић, У. Обрађивач: Архитектонски 
Факултет Универзитета у Београду. Наручилац: С. О. Бајина Башта. План усвојен. 

 2010 План генералне регулације Сурдулице. Руководилац: Митровић, Б. Аутори дела Центри и 
централне функције:  Лаловић, К. и Радосављевић, У. Обрађивач: Архитектонски Факултет 
Универзитета у Београду. Наручилац: С. О. Сурдулица. План усвојен. 

 2009 План детаљне регулације I месне заједнице Жарково – Јулино Брдо. Руководилац: 
Бадовинац, П. Аутори: Бадовинац, П., Корица, Р., Лојаница, М., Лаловић, К., Живковић, Ј., 
Ђукановић, З., Радосављевић, У. и Цоловић, Ј. Обрађивач: Архитектонски факултет 
Универзитета у Београду. Наручилац: Град Београд. План усвојен. 

 2009 Детаљни урбанистички план Бечића. Руководилац: Ралевић, М. Аутори дела Центри и 
централне функције: Лаловић, К. и Радосављевић, У. Обрађивач: Архитектонски Факултет 
Универзитета у Београду. Наручилац: С. О. Будва, Р. Црна Гора. План усвојен.  

 2008 Нацрт за Генерални план Костолца. Руководилац: Ђукић, А. Аутори дела Градски центри и 
централне активности: Лаловић, К. и Радосављевић, У. Обрађивач: Архитектонски Факултет 
Универзитета у Београду. Наручилац: С. О. Пожаревац. Усвојен Програм 

 2008 Програм за План генералне регулације Купинова. Руководилац: Ђукић, А. Аутори дела 
Градски центри и централне активности: Лаловић, К. и Радосављевић, У. Обрађивач: 
Архитектонски Факултет Универзитета у Београду. Наручилац: С.О. Пећинци. 

 2008 Детаљни урбанистички план Будва – Центар. Руководилац: Ралевић, М. Аутори дела Центри 
и централне функције: Лаловић, К. и Радосављевић, У. Обрађивач: Архитектонски Факултет 
Универзитета у Београду. Наручилац: С. О. Будва, Р. Црна Гора. План усвојен. 
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Урбанистичко – архитектонски конкурси 

након избора у звање ванредног професора 

пре избора у звање ванредног професора 

Урбанистичко – архитектонски пројекти, архитектонски пројекти и реализације 

 2008 Нацрт за План генералне регулације Соко Бање. Руководилац: Ђукић, А. Аутори дела 
Градски центри и централне активности: Лаловић, К. и Радосављевић, У. Обрађивач: 
Архитектонски Факултет Универзитета у Београду. Наручилац: С. О. Соко Бања.  Усвојен 
Програм 

 2007 Генерални план Пожаревца. Руководилац: Ђукић, А. Аутори дела Центри и централне 
функције:  Лаловић, К. и Радосављевић, У. Обрађивач: Архитектонски Факултет Универзитета 
у Београду. Наручилац: С. О. Пожаревац, План усвојен. 

2015 Идејно урбанистичко-архитектонски конкурс за изградњу објекта социјалног и 
приступачног становања у Камендину, Београд.  Аутори: Радосављвић У., Ђорђевић, А.,  
Радосављвић Ј. и  Ђорђевић Д.  Расписивач:  Друштво архитеката Београда и Агенција за 
инвестиције и становање Града Београда. 

2014 Идејно урбанистичко-архитектонско решење изградње и уређења стамбено - пословног 
блока у центру Суботице. Аутори: Ђорђевић, А., Илић, М., Балалић, Н., Петровић, К., 
Радомиловић, С. и Грбић, М. Консултант: Радосављевић, У. Јавни урбанистички-
архитектонско конкурс. Расписивач: ЈП Дирекција за изградњу Града Суботице. 2. награда. 

2003 Пословно-стамбени комплекс на углу ул. 27. марта и Ђушине у Београду. Аутори: 
Лаловић, К., Радосављевић, У., и Љубичић, З. Јавни архитектонско-урбанистички конкурс. 
Расписивач: Савез архитеката Србије, Београд. 3. награда. 

2002 Унапређење отворених простора старог језгра Земуна. Аутори: Радосављевић, У., 
Павловић, Т и Стефановић, И. Јавни програмско-урбанистички конкурс. Расписивач: 
Друштво урбаниста Београда, Друштво архитеката Београда. 

2001 Спортски објекти у Универзитетском кампусу, Никозија, Кипар. Аутори:  Бадовинац, П., 
Корица, Р., Киприану, А., Фотирић, Н., Ненадовић, М., Рајковић, И. и Радосављевић, У. 
Међународни урбанистичко-архитектонски конкурс. 3. награда (други пласман). 

2000 Делта М Ауто центар – Изложбени салон и сервис аутомобила, Нови Београд. Аутори:  
Симеуновић, С., Радосављевић, У. и Гмајнер, И. Позивни архитектонско-урбанистички 
конкурс, Расписивач: Делта М. 1. награда, објекат изведен. 

2000 Решење трга и звоника цркве, Херцег Нови, Црна Гора. Аутори:  Радосављевић, У., Јошић. 
П и Стефановић, И. Јавни урбанистичко-архитектонски конкурс. Расписивач: Савез 
архитеката Србије. Откуп (други пласман). 

2000 Вишепородично становање, Дедиње. Аутори:  Симеуновић, С., Радосављевић, У. и 
Стефановић, И. Позивни архитектонско-урбанистички конкурс. 

2000 Цветни трг, Београд.  Аутори:  Радосављевић, У., Баришић, Р., Стефановић, И. и Павловић, 
Т. Јавни програмско-урбанистички конкурс. Расписивач: Друштво урбаниста Београда, 
Друштво архитеката Београда. 

1996 Уређење блокова 40-43, Нови Београд. Аутори:  Цесарец, Ј., Игњатовић, С. и 
Радосављевић, У. Јавни анкетно-програмски урбанистички конкурс. Расписивач: Савез 
архитеката Србије. Посебно признање. 

 Урбанистичко – архитектонски пројекти   

2008 Ексклузивно туристичко насеље, Бечићи, Црна Гора, 38.000 м2 површине, Прелиминарно 
идејно програмско урбанистичко-архитектонско решење, аутор са Мрђеновић, Т. 

2000 Тржни центар Абрамцево, Москва, Русија, 45.000 м2 површине, Прелиминарно идејно 
урбанистичко-архитектонско програмско решење. Аутори: Манасијевић, Д., Радосављевић, 
У. и Стефановић, И. Компанија: Енергопројект ДД Урбанизам и Архитектура, Београд. 

 

 Архитектонски пројекти  

2018 Породична стамбена кућа Вишњица, Београд. Аутори: Радосављевић, У.  Ђорђевић А., 
Грбић М.  Идејни и главни арх. пројекат. Инвеститор: приватни. 
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Изложбе уметничких и стручних радова 

Награде и признања за уметнички и стручни рад 

пре избора у звање ванредног професора 

2002 Делта М Ауто центар – Изложбени Салон и Сервис аутомобила, Нови Београд. Аутори: 
Симеуновић, С., Радосављевић, У. и Гмајнер, И. Аутор конструкције: проф. др Буђевац, Д. 
Инвеститор: Делта М. Компанија: Машинопројект Копринг, Београд. Реализован пројекат. 

2003 Squadra рибарница на Каленић пијаци, Идејни и главни арх.пројекат, пројекат опреме. 
Аутори: Јошић, П. и Радосављевић, У. Инвеститор: “Squadra”. Реализовано. 

 

2003 Squadra рибарница на Новобеоградској пијаци, Идејни и главни арх. пројекат, пројекат 
опреме. Аутори: Јошић, П. и Радосављевић, У. Инвеститор: “Squadra”.  Реализовано. 

 

након избора у звање ванредног професора 
 

2015 Изложба конкурсних радова за Идејно  урбанистичко - архитектонско решење изградње 
и уређења стамбено - пословног блока у центру Суботице, галерија Отвореног 
Универзитета Суботица (Аутори: Ђорђевић, А., Илић, М., Балалић, Н., Петровић, К., 
Радомиловић, С. и Грбић, М., консултант: Радосављевић, У).  

пре избора у звање ванредног професора 
 

2014 23. међународни Салон урбанизма у Београду, излагач са радом Савремени приступи 
урбаном дизаjну за одрживи туризам Србиjе (2013), Ур. Лаловић, К. и Радосављевић, У. у 
категорији Публикације 

2012 21. међународни Салон урбанизма у Лесковцу, излагач са радом Генерални план 
Пожаревца (1 награда у категорији Генерални урбанистички планови, аутори дела Центри 
и централне функције:  Лаловић, К. и Радосављевић, У.) 

2012 21. међународни Салон урбанизма у Лесковцу, излагач са радом  План генералне 
регулације  Костолца. Руководилац:  Ђукић,   А. (аутори дела Центри и централне 
функције:  Лаловић, К. и Радосављевић, У.) 

2010 19. међународни Салон урбанизма у Шапцу, излагач са радовима:  Просторни план 
Општине Косјерић;  План генералне регулације Сурдулице;  План генералне регулације 
Перућца; План генералне регулације општинског центра Чајетина и насељеног места 
Златибор;  План за туристичко активирање Голубачке тврђаве (Руководилац, аутор) 

2007 16. међународни салон урбанизма у Нишу, излагач са радовима ТИС - пилот пројекти 
општина Чачак, Краљево, Ваљево, Ниш и Крагујевац  у УН ХАБИТАТ СИРП програму (1. 
награда у категорији Примене информатичких технологија); Студија развоја Соко Бање (3. 
награда у категорији Истраживања и студије); Стратегија развоја планског подручја 
Општине Уб и Генерални План Костолца. 

2006 15. међународни салон урбанизма у Новом Саду, излагач са радом Просторни план 
Општине Сурдулица (1. награда у категорији Просторни планови, аутори дела Центри и 
централне функције:  Лаловић, К., Миловановић, Д. и Радосављевић, У.). 

2000 9. међународни Салон урбанизма у Нишу, излагач са радом Студија о могућностима 
активирања, правцима развоја и моделима трансформисања простора уз улицу Крајишких 
Бригада у Српском Броду, Република Српска (1. награда у категорији Истраживања и 
студије, члан ауторског тима). 

1998 21. Салон архитектуре у Београду, излагач са публикацијом ''Триста година самоће'' 
(Признање за публицистику, члан ауторског тима). 

1997 6. међународни Салон урбанизма у Нишу, излагач са радом ''Триста година самоће'' (1. 
награда у  студентској категорији, члан ауторског тима). 

2014 2. награда на јавном урбанистичко-архитектонском конкурсу за Идејно урбанистичко - 
архитектонско решење изградње и уређења стамбено - пословног блока у центру 
Суботице. Аутори: Ђорђевић, А., Илић, М., Балалић, Н., Петровић, К., Радомиловић, С. и 
Грбић, М. Консултант: Радосављевић, У 

2012 1. награда на 21. међународном Салону урбанизма у Лесковцу у категорији Генерални 
урбанистички планови за Генерални урбанистички план Пожаревца. Аутори дела Центри и 
централне функције:  Лаловић, К. и Радосављевић, У 
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2010 3. награда на 19. међународном Салону урбанизма у  Шапцу у категорији  Планови 
генералне регулације за  План генералне регулације општинског центра Чајетина и 
насељеног места Златибор. Аутори дела Центри и централне функције:  Лаловић, К. и 
Радосављевић, У 

2008 1. награда у категорији Урбанистички планови на 17. међународном Салону урбанизма у 
Бјељини, Р. Српска 2008. – Детаљни урбанистички план Бечића. Архитектонски Факултет у 
Београду. Руководилац: Ралевић, М. Аутори дела Центри и централне функције: Лаловић, 
К. и Радосављевић, У. 

2007 1. награда на 16. међународном Салону урбанизама у Нишу у категорији Примене 
информатичких технологија за  ТИС - пилот пројекти општина Чачак, Краљево, Ваљево, 
Ниш и Крагујевац реализованих у оквиру УН ХАБИТАТ СИРП програма. Јуниор национални 
консултант 

2007 3. награда на 16. међународном Салону урбанизма у Нишу у категорији Истраживања и 
студије  за Студију развоја Соко Бање. Члан ауторског тима 

2006 1. награда на 15. међународном Салону урбанизма у Новом Саду у категорији Просторни 
планови за Просторни план Општине Сурдулица. Аутори дела Центри и централне 
функције:  Лаловић, К.,  Миловановић, Д.  и Радосављевић, У. 

2003 3. награда на јавном архитектонско-урбанистичком конкурсу за Пословно-стамбени 
комплекс на углу ул. 27. Марта и Ђушине у Београду. Аутори: Лаловић, К., Радосављевић, 
У., и Љубичић, З. 

2001 3. награда на међународном урбанистичко.-архитектонском конкурсу за Спортске објекте 
у Универзитетском кампусу, Никозија, Кипар. Аутори:  Бадовинац, П., Корица, Р., Киприану, 
А., Фотирић, Н., Ненадовић, М., Рајковић, И. и Радосављевић, У. 

2000 Откупна награда (други пласман) на јавном урбанистичко.-архитектонском конкурсу за 
Решење трга и звоника цркве, Херцег Нови, Црна Гора. Аутори:  Радосављевић, У., Јошић. П 
и Стефановић, И. 

2000 1. награда на позивном архитектонско-урбанистичком конкурсу за Делта М Ауто центар – 
Изложбени салон и сервис аутомобила, Нови Београд. Аутори:  Симеуновић, С., 
Радосављевић, У. и Гмајнер, И. 

2000 1. награда на 9. међународном Салону урбанизма у Нишу у категорији Истраживања и 
студије за Студију о могућностима активирања, правцима развоја и моделима 
трансформисања простора уз улицу Крајишких Бригада у Српском Броду, Република 
Српска. Члан ауторског тима 

1998 Признање на 21. Салону архитектуре у Београду за публицистику за публикацију ''Триста 
година самоће''. Члан ауторског тима. 

1997 1. награда на 6. међународном Салону урбанизма у Нишу у категорији Студентски радови 
за рад ''Триста година самоће''. Члан ауторског тима 

1996 Посебно признање на јавном анкетно-програмском урбанистичком конкурсу за Уређење 
блокова 40-43, Нови Београд. Аутори:  Цесарец, Ј., Игњатовић, С. и Радосављевић, У. 
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Б. ОЦЕНА ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА  

На основу општих и посебних 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), чланом 
74. Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 88/17, 27/18 – др. закон 73/18 и 67/19), 
Статутом Универзитета у Београду („Гласник УБ“, бр. 201/18), Правилником о минималним 
условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник УБ“, бр. 
192/16, 195/16, 197/17, 199/17 и 203/18), Правилником о начину и поступку стицања звања и 
заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду („Гласник УБ“, бр. 200/17), 
Статутом Универзитета у Београду – Архитектонског факултета („Сл. билтен АФ“, бр. 
199/18), Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа 
наставника на Факултету („Сл. билтен АФ“, бр. 120/19) и Правилником о минималним 
условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду – Архитектонском 
факултету („Сл. билтен АФ, бр. 115/17) 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 кандидата и донела закључак да: 

др Урош Радосављевић испуњава све формалне и суштинске критеријуме прописане овим 
актима: 

Б.1. ОПШТИ УСЛОВ 

Др Урош Радосављевић поседује научни степен доктора наука из области архитектуре и 
урбанизма, из уже научне области урбанизам и просторно планирање на Универзитету у 
Београду - Архитектонски факултет, чиме је испуњен први формални обавезан услов за избор 
наставничко звање. 

С обзиром да је др Урош Радосављевић изабран у наставника у звању ванредног професора 
30.06.2015. године испунивши све услове дефинисане Законом о високом образовању, актима 
Универзитета у Београду, као и Универзитета у Београду – Архитектонског факултета, Комисија 
је надаље разматрала услове „за сваки следећи избор у звање ванредног професора“, 
дефинисане горе наведеним законским и легислативним документима, а посебно 
Правилником о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у 
Београду („Гласник УБ“, бр. 192/16, 195/16, 197/17, 199/17 и 203/18) и Правилником о 
минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду – 
Архитектонском факултету („Сл. билтен АФ, бр. 115/17). 

Б.2. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА СВАКИ СЛЕДЕЋИ ИЗБОР У ЗВАЊЕ ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА 

Б.2.1. Обавезни услов 1. Искуство у педагошком раду са студентима  

Искуство у педагошком раду са студентима др Урош Радосављевић стиче током двадесет 
четири године рада на Архитектонском факултету Универзитета у Београду. У периоду од 1997. 
до 1999. године био је ангажован у реализацији наставе Архитектонског факултета као 
демонстратор на Катедри за урбанистичко и архитектонско пројектовање на прeдмeту 
Пројектовање 1 на старом петогодишњем програму архитектуре. У периоду од 1999. до 2009. 
године учествује у извођењу наставе на четрнаест предмета Департмана за урбанизам у 
сaрадничком звању као асистент приправник на старом петогодишњем програму архитектуре, 
основним и мастер академским студијама архитектуре и специјалистичким академским 
студијама – Урбана обнова, градови у новом миленију. 

У наставничком звању доцента у периоду од 2009. до 2014. године руководи на дванаест 
предмета основних и мастер академских студија архитектуре и интегралног урбанизма, и 
ментор је на једном специјалистичком раду и два дипломска мастер студија. У истом периоду 
учествује као члан менторске комисије у шест студија завршних дипломских мастер радова. 
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У периоду од избора у звање ванредног професора 2015. године до данас руководи на 
једанаест предмета основних и мастер академских студија архитектуре и интегралног 
урбанизма. У истом периоду учествује као члан менторске комисије у 3 студија завршних 
дипломских мастер радова, ментор је на 2 специјалистичка рада и четири дипломска рада,  
члан је једне комисије за одбрану магистарске тезе, и председник и члан једне комисије за 
одбрану докторске дисертације. Такође, учествује у реализацији наставе на програмима других 
факултета, од тога два у Италији и један у Србији. 

Кандидат др Урош Радосављевић је током свог свеукупног педагошког рада показао активно 
ангажовање. Организовао је или учествовао у својству ментора студентских радова на укупно 
14 јавних изложби студентских радова на националном и међународном нивоу, од тога 3 након 
избора у звање ванредног професора 2015. г. Био је ментор студентским тимовима на 6 
конкурса, од тога 2 међународна након избора у звање ванредног професора 2015. г. На 
међународним изложбама и конкурсима студентски тимови су освојили 1 награду и 2 посебна 
признања. Додатно, др Урош Радосављевић руководи ваннаставним активностима студената. 
Поред ангажовања у педагошком раду на матичном Архитектонском факултету Универзитета у 
Београду, др Урош Радосављевић гостује са предавањима по позиву и у неколико наврата 
учествује и на другим универзитетима у земљи и иностранству. Такође, руководи, тј. 
координира на 3 студијске целине, од тога 1 на основним и 2 на мастер академским студијама 
архитектуре. 

За потребе подршке наставном процесу др Урош Радосављевић је од избора у звање 
ванредног професора 2015. г. аутор монографије Културни туризам Кикинде (2017), док је у 
претходном изборном периоду био уредник монографије Савремени приступи урбаном 
дизаjну за одрживи туризам Србиjе (2013), а за предмет Мобилност у граду објавио је 2 
практикума у електронској форми. Обе монографије и поменути практикуми се већ низ година 
користе као практикум у настави на предметима основних и дипломских студија Департмана за 
урбанизам у ужој научној области за коју се кандидат бира. 

Комисија оцењује да кандидат др Урош Радосављевић има богато искуство у педагошком раду 
са студентима и тиме испуњава овај услов за стицање звања ванредног професора који се тичу 
способности за педагошки и наставни рад. 

Б.2.2. Обавезни услов 2. Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама током 
целокупног претходног изборног периода 

Резултати студентских анкета током целокупног претходног изборног периода (од 2015/16. до 
2019/20.г.) на свим предметима на којима кандидат др Урош Радосављевић руководи и 
учествује, показали су позитивну оцену педагошког рада. Просечна оцена педагошког рада 
према доступним, релевантним студентским анкетама (више од 30% учешћа студената) по 
предметима којима руководи на основним и мастер студијама је веома висока 4.57, са 
оценама од 3.64 до 5.00, зависно од године и предмета. 

Комисија оцењује као изузетан квалитет педагошког рада кандидата др Уроша Радосављевића 
у конципирању, организацији и извођењу наставе на основним и мастер академским студијама 
Архитектонског факултета у Београду и тиме констатује да испуњава и овај обавезни услов. 
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Б.2.3. Обавезни услов 3. Објављен један рад из категорије М21, М22 или М23 у периоду од 
последњег избора из научне области за коју се бира 

Др Урош Радосављевић има након избора у звање ванредног професора 2015. године 
објављених ПЕТ (5) радова категорије М22 из научне области за коју се бира: 

1) Muminović E, Radosavljević U. & Beganović D. (2020) Strategic Planning and Management 
Model for the Regeneration of Historic Urban Landscapes: The Case of Historic Center of Novi 
Pazar in Serbia. Sustainability. 2020, 12, 1323. DOI: 10.3390/su12041323 М22 

2) Radosavljević, U., Đorđević, A., Živković, J., Lalović, K. & Đukanović, Z.  (2019) Educational 
projects for linking place branding and urban planning in Serbia, European Planning Studies, 
Forthcoming special issue—Spatial planning and place branding: rethinking relations and 
synergies. https://doi.org/10.1080/09654313.2019.1701296 М22 

3) Radosavljević, U. & Kuletin Ćulafić, I. (2019) Use of Cultural Heritage for Place Branding in 
Educational Projects: The Case of Smederevo and Golubac Fortresses on the Danube. 
Sustainability 2019, 11, 5234. https://doi.org/10.3390/su11195234 М22 

4) Radosavljević, U., Đorđević, A., Lalović, K., Živković, J. & Đukanović, Z. (2019) Nodes and 
Networks: The Generative Role of Cultural Heritage for Urban Revival in Kikinda. 
Sustainability 2019, 11, 2509. https://doi.org/10.3390/su11092509  М22 

5) Lalović, K., Živković, J., Radosavljević, U. & Đukanović, Z. (2019) An Integral Approach to the 
Modeling of Information Support for Local Sustainable Development—Experiences of a 
Serbian Enabling Leadership Experiment. Sustainability 2019, 11, 2675, 
https://doi.org/10.3390/su11092675 М22 

Комисија констатује да кандидат вишеструко испуњава услов: Објављен један рад из 
категорије М21, М22 или М23 у периоду од последњег избора из научне области за коју се 
бира—с обзиром да има ПЕТ (5) објављених радова категорије М22 из научне области за коју 
се бира након избора у звање ванредног професора 2015. године. 

Б.2.4. Обавезни услов 4. саопштена три рада на међународним или домаћим научним 
скуповима (категорије М31-М34 и М61-М64) у периоду од последњег избора из научне 
области за коју се бира 

Др Урош Радосављевић је у научној области за коју се бира саопштио ОСАМ (8) радова 
категорије М31-М34 у последњем изборном периоду након избора у звање ванредног 
професора, од чега су два (2) пленумска рада М31—предавања по позиву са међународног 
скупа штампана у целини; пет (5) радова М33—саопштења са међународног скупа штампана у 
целини; и, један (1) рад М34—саопштење са међународног скупа штампано у изводу.  

1) Предавање  по позиву и пленумски рад, Радосављевић, У. (2019) Поуке урбанизма 
Београда 19 века, Зборник радова X научно-стручног скупа са међународним учешћем 
Плансkа и нормативна заштита простора и животне средине, Београд: Асоцијација 
просторних планера Србије, Универзитет у Београду Географски факултет, 9-11. мај 
2019. г., Палић, Србија, М31  

2) Предавање  по позиву и пленумски рад, Радосављевић, У., Ђорђевић, А. и 
Радосављевић, Ј. (2016) Инструменти урбаног менаџмента за локални развој. У (Ур.) Д., 
Филиповић, В. Шећеров и З. Радосављевић, Зборник радова шестог научно-стручног 
скупа са међународним учешћем Локална самоуправа у планирању и уређењу 
простора и насеља. Београд: Асоцијација просторних планера Србије, Универзитет у 
Београду Географски факултет, стр. 43-52. ISBN 978-86-6283-040-1., 2. - 4. јун2016, 
Вршац, Србија М31   
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3) Furundžić, D. & Radosavljević, U. (2018) Production Assembling and Dissembling Urban 
Space, Proceedings of the 1st International Conference on Production in Urban Environments 
in Belgrade, Belgrade: University of Belgrade Faculty of Architecture, 17-19th of October, 
Serbia, in print, М33 

4) Radosavljević, U., Đorđević, A. & Radosavljević, J. (2017) The Role of Education in the Process 
of Creative Use of Cultural Heritage and Urban Management– Cultural Tourism of Kikinda, 
Proceedings of the 4TH International Academic Conference on Preservation and Improvement 
of Historic Towns, Sremski Karlovci: Municipality of Sremski Karlovci, Provincial Institute for 
the Protection of Cultural Monuments, IAUS, 11-12, May 2017, SREMSKI KARLOVCI, SERBIA, 
in print, ISBN 978-86-80929-38-5, М33 

5) Živković, J., Đukanović, Z. & Radosavljević, U. (2016) Urban Design Education for 
Placemaking: Between Cognition and Emotion. In: E. Vaništa Lazarević, M. Vukmirović, A. 
Krstić-Furundžić & A. Đukić (Ed.), Proceedings of the 3rd International Academic Conference 
on Places and Technologies. Belgrade: University of Belgrade Faculty of Architecture, pp. 565-
572, ISBN 978-86-7924-161-0. М33 

6) Rajković, I., Radosavljević, U. & Zorić, A. (2016) Sketchbook as an Architectural Design 
Instrument of the Cognitive Creation Process for the Quality of Place. In: E. Vaništa Lazarević, 
M. Vukmirović, A. Krstić-Furundžić & A. Đukić (Ed.), Proceedings of the 3rd International 
Academic Conference on Places and Technologies. Belgrade: University of Belgrade Faculty of 
Architecture, pp. 573-580, ISBN 978-86-7924-160-3. М33 

7) Вујовић, М., Радосављевић, У., и Пантовић, К. (2015). Просторни концепт аеродромског 
путничког терминала у функцији безбедности, здравља и заштите животне средине. У:  
В. Бранко (Ур.), Зборник радова XL научно стручни скуп Oдржавање машина и опреме 
Београд - Будва: Институт за истраживања и пројектовања у привреди. стр. 251‐265, 
ISBN 978-86-84231-39-2. М33 

8) Radosavljević, U., Ilić, A, Đorđević, A. (2018). Strengthening cultural identity of the city of 
Smederevo by sustainable gastroturism in rural communities. In M. Soković & Ž. Tešić (Eds.) 
UNIFood Conference Book of Abstracts, University of Belgrade 5-6 of October, Belgrade, 
Serbia, ISBN 978-86-7522-060-2. М34 

Комисија констатује да кандидат вишеструко испуњава услов: Саопштена три рада на 
међународним или домаћим научним скуповима (категорије М31-М34 и М61-М64) у периоду 
од последњег избора из научне области за коју се бира —с обзиром да има ОСАМ (8) радова 
категорије М31-М34 из научне области за коју се бира након избора у звање ванредног 
професора 2015. године. 
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Б.3. ИЗБОРНИ УСЛОВИ (мин. 2 од 3 услова). Ближе одреднице (најмање пo једна из 2 
изборна услова). 

Б.3.1. Изборни услов 1: Стручно-професионални допринос 

У периоду од последњег избора у звање ванредног професора у периоду од 2015. до 2020. г. 
године кандидат др Урош Радосављевић је изборни услов Стручно-професионални допринос 
показао испунивши вишеструко све следеће ближе одреднице: 

Б.3.1.1. Председник или члан уређивачког одбора научног часописа или зборника радова у 
земљи или иностранству 

Члан уређивачког одбора зборника радова: 

• (Ур.) Филиповић, Д., Шећеров, В., Лукић, Б., Радосављевић, У.  и Марић, М. Зборник 
радова X научно-стручног скупа са међународним учешћем Планска и нормативна 
заштита простора и животне средине, Београд: Асоцијација просторних планера 
Србије, Универзитет у Београду Географски факултет, 9-11. мај 2019. г., Палић, Србија, 
стр. 83-92 ISBN 978-86-6283-074-6 

Б.3.1.2. Председник или члан организационог одбора или учесник на стручним или научним 
скуповима националног или међународног нивоа 

Чланство у научним одборима научних скупова међународних нивоа: 

2019  Члан научног одбора десетог научно-стручног скупа са међународним учешћем Планска и 
нормативна заштита простора и животне средине, Асоцијација просторних планера 
Србије, Универзитет у Београду Географски факултет, Палић, Србија. 

2018 Члан научног одбора првог међународног научног скупа Продукција у урбаном окружењу, 
Архитектонски факултет Универзитет у Београду, Београд, Србија. 

2018 Члан научног одбора седмог научно-стручног скупа са међународним учешћем Локална 
самоуправа у планирању и уређењу простора и насеља, Асоцијација просторних планера 
Србије, Универзитет у Београду Географски факултет, Требиње, Република Српска, БиХ, 

2016 Члан научног одбора шестог научно-стручног скупа са међународним учешћем Локална 
самоуправа у планирању и уређењу простора и насеља, Асоцијација просторних планера 
Србије, Универзитет у Београду Географски факултет, Вршац, Србија. 

Учесник научних скупова међународног нивоа: 

У последњем изборном периоду након избора у звање ванредног професора 2015. г. др Урош 
Радосављевић био је учесник осам научних скупова међународног значаја (наведено 
претходно у делу обавезних услова за избор у звање—Б.2.4.  

Б.3.1.3. Председник или члан у комисијама за израду завршних радова на академским 
специјалистичким, мастер и докторским студијама; 

У последњем изборном периоду након избора у звање ванредног професора 2015. г. др Урош 
Радосављевић био је председник, ментор и члан у комисијама за израду већег броја завршних 
радова на различитим нивоима студија – академским мастер, специјалистичким и докторским 
студијама. 

У оквиру студијског програма мастер академских студија архитектура учествовао је као члан 4 
комисија за израду и одбрану мастер радова у студијима ментора проф. арх. Горана Војводића, 
в. проф. арх. Небојше Фотирића, в. проф. др Александра Виденовића, в. проф. Дејана Милетића 
на преко сто дипломских мастер радова у последњем изборном периоду. 
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У оквиру студијског програма мастер академских студија Интегрални урбанизам, учествовао је 
као ментор и члан комисије за израду и одбрану мастер радова на 4 дипломска мастер рада у 
последњем изборном периоду. 

На специјалистичким академским студијама „Урбана обнова – градови у новом миленијуму“ у 
последњем изборном периоду био је ментор при изради 2 специјалистичка рада. 

По старом програму је био члан комисије за одбрану магистарске тезе 2018 г.  

У оквиру студијског програма био је председник и члан комисије за оцену и одбрану  1 
докторске дисертације. 

Б.3.1.4. Аутор или коаутор пројеката, елабората или студија; 

2017 Урбанистичко планирање Београда у 19. веку [Емисија Образовно-научни програм РТСа] 
Наратор и сценариста: Урош Радосављевић; редитељ: Ивана Стивенс, директор фотографије: 
Хаџи Владан Мијаиловић; уредник емисије: Тамара Вешковић. Србија: Радио телевизија 
Србије. Доступно на: https://www.youtube.com/watch?v=Jl-ljlspXhQ 

Б.3.1.5. Руководилац или сарадник у изради и реализацији научног пројеката; 

У последњем изборном периоду након избора у звање ванредног професора 2015. г. др Урош 
Радосављевић учествује у изради и реализацији у научно – истраживачком пројекту 
Просторни, еколошки, енергетски и друштвени аспекти развоја насеља и климатске 
промене – међусобни утицаји, финансиран од стране Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја Републике Србије, Институт за архитектуру и урбанизам Србије, Београд. 
Подпројекат 3: Јачање институција, друштвени и институционални аспекти интегрисања 
климатски одговорног просторног развоја, Архитектонски  факултет Универзитета у Београду. 
Тема истраживања – Инструменти имплементације у контексту модерне управе. 

Б.3.1.6. Иноватор прихваћеног патента, техничког унапређења, експертиза, рецензија 
радова или пројеката 

У последњем изборном периоду након избора у звање ванредног професора 2015. г. др Урош 
Радосављевић био је рецензент неколико књига, научних часописа и по једног пројекта и  
техничког решења. 

Рецензије радова у научним часописима и рецензије пројеката и књига 

2019  Рецензент књиге НЕГОТИНСКЕ ПИВНИЦЕ Партиципативни урбани дизајн, Wine cellars 
of Negotin : participatory urban design, Уредници: З. Ђукановић и А. Бибо Ћекини, ISBN - 
978-86-901492-0-9 

2019 Рецензија на позив Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике 
Србије за билатерални пројекат између Републике Србије и Републике Словеније 2020 
– 2021. Планирање урбаних система Београда и Љубљане – ка паметном и отпорном 
граду, Универзитет у Београду - Географски факултет Универзитет у Београду, В. 
Шећеров  

2017 Рецензија техничког решења: Indicators of urban sprawl in relation to residential 
preferences / Индикатори праћења неконтролисаног ширења градова у вези са 
резиденцијалним преференцијама, Аутори: Ј. Петрић, Т. Бајић, Н. Крунић 

2017 Рецензент за међународни научни часопис: SPATIUM International Review, ISSN 1450-
569X 

2019 Просторни план Републике Србије од 2021. до 2035. године. Обрађивачи: ИАУС 
(Координатор и носилац синтезе), Географски факултет Универзитета у Београду, 
Архитектонски факултет Универзитета у Београду, Саобраћајни институт ЦИП д.о.о, ЈП Завод 
за урбанизам Војводине и GDI SOLUTIONS D.O.O.  Аутори дела Заштита, уређење и 
коришћење културних добара - утврђена и добра предложена за заштиту:  Б. Манић,  А. 
Никовић,  У. Радосављевић,  С. Реко. Рани јавни увид. 
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2016 Рецензент за домаћи научни часопис: Архитектура и урбанизам, ISSN 0354-6055 
2015-2016 Рецензент за међународни научни часопис: Facta Universitatis, Series: Architecture and 

Civil Engineering, ISSN 0354-4605 
2015 Рецензент књиге ВиноГрад / The Art of Wine, Уредници: З. Ђукановић и Ј. Живковић, 

ISBN: 978-86-7924-152-8 

Б.3.1.7. Поседовање лиценце 

Др Урош Радосављевић поседује лиценце одговорног  урбанисте и одговорног  пројектанта 
Инжењерске коморе Србије. 

2017 Одговорни урбаниста за руковођење израдом урбанистичких планова и 
урбанистичких пројеката, број лиценце 200157717 

2017 Одговорни пројектант архитектонских пројеката, уређења слободних простора и 
унутрашњих инсталација водовода и канализације, број лиценце 300P28317 

Б.3.2. Изборни услов 2: Допринос академској и широј заједници 

У периоду од последњег избора у звање ванредног професора у периоду од 2015. до 2020. г. 
године кандидат др Урош Радосављевић је изборни услов Допринос академској и широј 
заједници показао испунивши вишеструко следеће ближе одреднице: 

Б.3.2.1. Председник или члан органа управљања, стручног органа, помоћних стручних 
органа или комисија на факултету или универзитету у земљи или иностранству 

Осим рада у настави, кандидат др Урош Радосављевић био је активни председник или члан у 
неколико комисија за избор наставника и сарадника и радних тела Архитектонског факултета, 
као и руководилац  / координатор неколико студијских целина: 

2018 Члан Комисије за припрему Извештаја за избор наставника у звање доцента за ужу научну 
област Урбанизам на Департману за урбанизам 

од 2018 Руководилац / координатор студијске целине: Урбанистичко пројектовање 2, Основне 
академске студије архитектуре 

од 2017 Руководилац / координатор студијске целине: Интегрални урбани дизајн на мастер 
студијама Интегрални урбанизам 

2016 Председник Комисије за припрему Извештаја за избор два сарадника у звање асистента 
за ужу научну, односно уметничку област Урбанизам и просторно планирање на 
Департману за урбанизам 

2015-
2019 

Руководилац студијске целине: Историја и теорија 3 и изборни предмет 3, Мастер 
академске студије архитектуре 

2015 Члан Комисије за припрему Извештаја за избор два сарадника у звање асистента за ужу 
научну, односно уметничку област Урбанизам и просторно планирање на Департману за 
урбанизам 

2014-16 Члан Комисије за пријемни испит Мастер академских студија Интегрални урбанизам 
2012-16 Члан Комисије за дисциплинску одговорност студената Архитектонског факултета 
од 2013 Члан Радне групе за израду Плана интегритета Архитектонског Факултета 

Б.3.2.2. Члан стручног, законодавног или другог органа и комисија у широј друштвеној 
заједници 

2020 Члан Издавачког савета Института за архитектуру и урбанизам Србије ИАУС 
од 

2016 
Члан Комисије за планове града Смедерева делегиран од стране Министарства 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије 

 
  

33 



 

Б.3.2.3. Руковођење активностима од значаја за развој и углед факултета, односно 
универзитета 

од 
2019 

Руководилац сарадње са Универзитета у Београду-Архитектонски факултет између Ајова 
Универзитета у Ајови, САД и Универзитета у Београду, који су иницирали Факултет за урбано 
и регионално планирање са Ајова Универзитета (Urban and regional planning at the University 
of Iowa) и Универзитет у Београду-Архитектонски факултет 2019. г. 

2017 Руководилац сарадње Архитектонског факултета Универзитета у Београду са Секретаријатом 
за инвестиције Града Београда. Сарадња реализована са темом ''Приступачан град – 
интегрални дизајн урбане регенерације амбијенталне целине Београдски сајам у приобаљу 
реке Саве и дела Сењака дуж Булевара војводе Мишића – од Моста на Ади до моста 
Газела'' на предмету Интегрални урбани дизајн на мастер академским студијама Интегрални 
урбанизам, Департман за урбанизам. 

Б.3.2.4. Руковођење или учешће у ваннаставним активностима студената 

2019 Модератор са А. Ђорђевић на: International conference: Decoding Balkan, workshop: Branding 
territory through community engagement - Smederevo city: 15-16th of November 2019, Faculty 
of Architecture in Belgrade 

2016 Ментор студентским тимовима са Универзитета у Београду-Архитектонски факултет на 
националном конкурсу Идејно урбанистичко-архитектонско решење туристичко-
информативног центра у оквиру комплекса Рајачких пивница, Општина Неготин у оквиру 
пројекта Лични ставови –заједничке одлуке 

Б.3.2.5. Учешће у наставним активностима које не носе ЕСПБ (перманентно образовање, 
курсеви у организацији професионалних удружења и институција и сл.) 

2019 Поуке урбанизма Београда 19 века, пленумски рад, предавање по позиву на X научно-
стручном скупу са међународним учешћем Плансkа и нормативна заштита простора и 
животне средине, организација Асоцијација просторних планера Србије, Универзитет у 
Београду Географски факултет, Палић, мај 2019. 

2019 Urban Development of Belgrade & Strategic Infrastructure Projects, предавање по позиву на 
Универзитету у Београду – Архитектонски факултет за студенте и наставнике Antwerp 
Management School, Београд, 18. 10. 2019. 

2018 Градови од којих се може учити (архитектонски путописи) – РОТЕРДАМ, предавање по 
позиву у оквиру обуке континуираног професионалног усавршавања чланова Инжењерске 
коморе Србије, Краљево, 11. децембар 2018. 

2018 Urban Development of Belgrade, предавање по позиву на Универзитету у Београду – 
Архитектонски факултет за групу швајцарских архитеката, Београд, 26. 10. 2018. 

2018 Urban Development of Belgrade, предавање по позиву на Универзитету у Београду – 
Архитектонски факултет за групу аустријских архитеката из бироа Kleboth und Dollnig ZT 
GmbHу, Београд, 04. 10. 2018. 

2018 Waterfront Development of Belgrade, предавање по позиву са Dipartimento di Architettura e 
Progetto Facoltà di Architettura  Università Sapienza di Roma, Проћено, Италија 01. 06. 2018. 

2015 Урбана мобилност у стратешким пројектима источне Србије, семинар Јачање националних 
капацитета за одрживо становање и урбани развој, организација Министарство 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Р. Србије, УНЕЦЕ, УНХАБИТАТ, УНДА, Београд, 
9. новембар 2015. 
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Б.3.3. Изборни услов 3: Сарадња са другим високошколским, научноистраживачким 
установама, односно установама културе или уметности у земљи и иностранству 

У периоду од последњег избора у звање ванредног професора у периоду од 2015. до 2020. г. 
године кандидат др Урош Радосављевић је изборни услов Сарадња са другим 
високошколским, научноистраживачким установама, односно установама културе или 
уметности у земљи и иностранству показао испунивши вишеструко следеће ближе 
одреднице: 

Б.3.3.1. Учешће у реализацији пројеката, студија или других научних остварења са другим 
високошколским установама у земљи или иностранству 

од 
2019 

Руководилац сарадње са Универзитета у Београду-Архитектонски факултет између Ајова 
Универзитета у Ајови, САД и Универзитета у Београду, који су иницирали Факултет за урбано 
и регионално планирање са Ајова Универзитета (Urban and regional planning at the University 
of Iowa) и Универзитет у Београду-Архитектонски факултет 2019. г. 

Б.3.3.2. Радно ангажовање у настави или комисијама на другим високошколским 
установама у земљи или иностранству 

2019 Ангажовање у настави на Департману за техничке науке Државног универзитета у Новом 
Пазару у шк. 2019/2020. години из предмета Савремене тенденције - урбанизам 

2017 
 

Међународна летња школа “University and City  Pescara Hub of Culture and Knowledge”, 
 Департман за Архитектуру Универзитета Г. д'Анунцио из Пескаре, Италија (Dipartimento di 
Architettura, University G. d'Annunzio of Pescara) 29.8.-9.9.2017. ментор студентских тимова 

 

Б.3.3.3. Руковођење или чланство у органима или професионалним удружењима или 
организацијама националног или међународног нивоа 

2011 Члан Америчког удружења планера (The American Planning Association – APA) 

2016 Члан Асоцијације просторних плaнерa Србије 

2008-
2013 

Члан Председништва Удружења урбаниста Србије, председник конкурсне комисије 

Б.3.3.4. Учешће у програмима размене наставника и студената 

2019 Erasmus + KA107 - International Credit Mobility 2018-2019 Staff Mobility for Teaching: from 
University of Belgrade (Partner University) to Politecnico di Bari (Applicant Organization) 

Б.3.3.5. Гостовања и предавања по позиву на универзитетима у земљи или иностранству 

2019 Urban governance, planning and development of the city of Belgrade from the mid-19th century 
to the modern times, Предавање по позиву, 2-8. jun, Politechnico di Bari, Erasmus + program 
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В. ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ 

В.1. ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 
Др Урош Радосављевић, дипл. инж. арх. је током двадесет четворогодишњег професионалног 
рада на Универзитету у Београду - Архитектонском факултету, остварио значајне резултате у 
педагошком, научном и стручном професионалном пољу. Укупни резултати рада кандидата др 
Уроша Радосављевића, а посебно у периоду од последњег избора у звање ванредног 
професора од 2015. до 2020. године, показују да је реч о врсном педагогу и стручњаку коме је 
трајно опредељење научно-истраживачки и педагошки рад. Својим досадашњим радом на 
Архитектонском факултету, др Урош Радосављевић показује да улаже много енергије и труда у 
широком спектру активности везаних за развој наставе и других делатности Архитектонског 
факултета Универзитета у Београду и Департмана за урбанизам. Кандидат уводи резултате свог 
међународног научно-истраживачког и професионалног рада у образовање архитеката и 
урбаниста на Архитектонском факултету у Београду. 

Комисија посебно цени педагошки рад кандидата др Уроша Радосављевића који је евидентан 
од самог почетка његовог рада на Архитектонском факултету у Београду. У периоду од избора у 
звање ванредног професора 2015. године до данас руководи на једанаест предмета основних и 
мастер академских студија архитектуре и интегралног урбанизма. У истом периоду учествује 
као члан менторске комисије у 3 студија завршних дипломских мастер радова, ментор је на 2 
специјалистичка рада и четири дипломска рада,  члан је једне комисије за одбрану 
магистарске тезе, и председник и члан једне комисије за одбрану докторске дисертације. 
Такође, учествује у реализацији наставе на програмима других факултета, од тога два у Италији 
и један у Србији. Додатно је организовао или учествовао у својству ментора студентских радова 
након избора у звање ванредног професора 2015. г. на укупно 3 јавне изложбе студентских 
радова на националном и међународном нивоу, као и ментор студентским тимовима на 2 
међународна конкурса након избора у звање ванредног професора. 

Кандидат др Урош Радосављевић учествовао је током свог целокупног научног и истраживачког 
рада на укупно пет научно-истраживачких пројеката, од тога два национална и три 
међународна. У периоду од 2011. г. до данас учествује као истраживач у националном научно-
истраживачком пројекту Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике 
Србије Просторни, еколошки, енергетски и друштвени аспекти развоја насеља и климатске 
промене – међусобни утицаји, руководилац др. Мила Пуцар којим руководи Институт за 
архитектуру и урбанизам Србије. Посебна тема истраживања у оквиру поменутог пројекта коју 
кандидат обрађује је Инструменти имплементације у контексту модерне управе на 
Архитектонском факултету Универзитета у Београду. Пре избора у звање ванредног професора, 
учествује од 2006 до 2009. г. као координатор, предавач и реализатор пројекта на 
Архитектонском Факултету Универзитета у Београду на међународном научно-истраживачком 
пројекту Eвропске Уније у области одрживих транспортних система PARAMOUNT - EU project 
FP6-2004-TREN 3, Priority 6.2 Sustainable Surface Transport, Specific Support Action (Part E). Осим 
научних резултата насталих на пројекту попут Веб сајта за дисеминацију и размену добрих 
пракси у области развоја одрживих транспортних решења, резултати пројекта који су 
проистекли на пројекту су и два ново уведена наставна изборна предмета на Архитектонском 
факултету Универзитета у Београду, попут предмета Мобилност у граду на Основним 
академским студијама архитектуре и Урбана мобилност на мастер академским студијама 
архитектуре.  
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У периоду од 2006. до 2008. г. учествује као национални јуниор консултант у реализацији 
међународног научно-истраживачког пројекта СИРП УН ХАБИТАТ програм који је реализован 
захваљујући донацији Републике Италије под покровитељством Министарства за 
инфраструктуру Владе Р. Србије. Компонента пројекта у којој је др Урош Радосављевић 
учествовао бавила се подизањем капацитета локалне самоуправе за процес интегралног 
приступа управљању територијалним развојем у области територијалних информационих 
система.у 6 пилот пројеката у исто толико градова и општина у Србији. Научни резултати 
настали на пројекту огледају се у два међународна патента - ГИС апликације за управљање 
општинским земљиштем у Србији. Кандидат је био учесник и европског TEMPUS пројекта 
БЕОГРАД ПРЕСТОНИЦА за реформу академског образовања архитеката у складу са Болоњском 
конвенцијом који је реализован кроз сарадњу Архитектонског Факултета у Београду са Berlage 
Institute, Rotterdam и Fakultät für Architektur der RWTH Aachen. Током 2006-2007 г. учествује као 
истраживач у националном научно-истраживачки пројекту Министарства за науку и технологију 
Републике Србије Менаџмент урбане обнове и регенерације регија Србије са темом 
истраживања на Архитектонском  факултету Универзитета у Београду – Развојне стратегије 
приобаља за урбану обнову и регенерацију. Научни радови у периоду од избора у звање 
ванредног професора 2015. г., са укупно објављена 21 научна рада приказују кандидатов 
изузетан ангажман у науци, од укупно 54 остварена научна рада током целокупне каријере. Од 
тог броја радова у периоду од избора у звање ванредног професора 2015. г., 3 су поглавља у 
монографијама међународног значаја (уз 3 поглавља пре избора), 1 монографија националног 
значаја (уз 2 монографије и уређивање 1 монографије пре избора), као и 3 поглавља у 
монографијама националног значаја (уз 3 поглавља пре избора). 

Комисија констатује и позитивно оцењује да кандидат вишеструко испуњава обавезни услов за 
поновни избор у звање ванредног професора: 1 рад објављен у научним часописима 
међународног значаја у периоду од последњег избора из научне области за коју се бира с 
обзиром да има 5 објављених радова к радова у истакнутом међународном часопису М22 (уз 3 
рада пре избора). Комисија констатује и позитивно оцењује кандидатових 8 саопштених радова 
категорије М31-М34 у последњем изборном периоду након избора у звање ванредног 
професора, што такође представља један од обавезних услова за поновни избор у звање 
ванредног професора: саопштена три рада на међународним или домаћим научним 
скуповима (категорије М31-М34 и М61-М64) у периоду од последњег избора из научне 
области за коју се бира, од чега су 2 пленумска рада, 5 радова саопштења са међународног 
скупа штампана у целини и 1 рад саопштење са међународног скупа штампано у изводу. Од 
укупног броја научних радова, 7 радова се налазе на WоS-у. Комисија констатује да научни 
радови др Уроша Радосављевића, који представљају обавезни услов за поновни избор у звање 
ванредног професора, припадају ужој научној области Урбанизам за коју се бира и високо 
оцењује њихов научни допринос. 

Кандидат др Урош Радосављевић је осим учешћа у научно-истраживачким пројектима и 
великог броја квалитетних научних радова активан члан међународне научне заједнице. 
Бројне активности, од којих већина представља и изборне услове за избор у звање наставника 
на Универзитету у Београду и Архитектонском факултету, сведоче о кандидатовој 
континуираној посвећености науци и истраживањима које успешно укључује и у свој академски 
рад. Научне активности, од којих ћемо у овој оцени навести само оне остварене у периоду  од 
избора у звање ванредног професора 2015. г. огледају се најпре у функцији члана уређивачког 
одбора зборника радова престижног X научно-стручног скупа са међународним учешћем 
Планска и нормативна заштита простора и животне средине; затим као члан научног 
одбора 4 научна скупа међународног нивоа и учесник научних скупова међународног нивоа 
(укупно 17 током каријере). Надаље је кандидат од избора у звање ванредног професора 2015. 
г. активан рецензент два национална часописа међународног значаја SPATIUM International 
Review и Facta Universitatis, Series: Architecture and Civil Engineering, једног националног 
часописа Архитектура и урбанизам, и међународног часописа City, Territory and Architecture, 
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кога издаје реномирани издавач Springer пре избора у звање ванредног професора 2015. г.  
Додатно, рецензира значај број монографских издања, као и пројеката и техничких решења. 
Такође, поседује и лиценце одговорног  урбанисте и одговорног  пројектанта Инжењерске 
коморе Србије. Од 2020. године постаје члан Издавачког савета Института за архитектуру и 
урбанизам Србије – ИАУС.  Такође је др Урош Радосављевић у периоду  од избора у звање 
ванредног професора 2015. г. активан члан стручних и других органа и комисија у широј 
друштвеној заједници. Од 2016. г. делегиран је од стране Министарства грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије као члан Комисије за планове града Смедерева 
(уз 1 чланство пре избора у Комисији за планове општине Соко Бања од 2008-2012. г.). 
Учествује као члан у органима и професионалним удружењима међународног и националног 
нивоа, и то од 2011. г. као члан Америчког удружења планера (The American Planning 
Association – APA), члан Председништва Удружења урбаниста Србије - председник конкурсне 
комисије од 2008-2013. г. и члан Асоцијације просторних плaнерa Србије од 2016. г. 

Стручни и уметнички рад кандидат др Уроша Радосављевића карактерише доминантно рад пре 
избора у звање ванредног професора 2015. г. што говори о већој усмерености  кандидата на 
научно-истраживачке пројекте и радове у периоду након избора у звање ванредног професора 
2015. г. Од 2019. г. учествује на изради највишег планског документа у Републици Србији 
Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године и то као један од четворо аутора 
дела Заштита, уређење и коришћење културних добара - утврђена и добра предложена за 
заштиту. У изборном периоду пре избора у звање ванредног професора 2015. г. кандидат као 
члан ауторског тима учествује на 5 просторних планова општина, 3  генерална урбанистичка 
плана, 7 плана генералне,3 плана детаљне регулације. Такође кандидат учествује у изради 4 
стручне студије. Комисија посебно издваја руковођење израдом Плана за туристичко 
активирање Голубачке тврђаве од 2009. до 2010. г. који представља интегрални стратешки 
план просторног и социо-економског развоја; као и Интегрални план за одрживи развој сеоског 
туризма Источне Србије од 2011. до. 2012. г. на Архитектонском факултету Универзитета у 
Београду у оквиру пројекта Општински економски развој у Подунављу Немачке агенције за 
техничку сарадњу (ГИЗ). За стручни и уметнички рад у области урбанизма и архитектуре добио 
је на међународним салонима урбанизма и архитектуре и урбанистичко-архитектонским 
конкурсима укупно 16 награда током читаве каријере. У оквиру области урбанистичког и 
архитектонског пројектовања кандидат је свој стручни рад обављао кроз израду 8 
урбанистичких и архитектонских пројеката, у опсегу од програмских, преко идејних до 
извођачких пројеката, у својству члана ауторског тима или самостално. Кандидат је током свог 
читавог стручног деловања учествовао на укупно 10 јавних, позивних или програмских 
урбанистичко-архитектонских конкурса, од тога на 1 у изборном периоду од избора у звање 
ванредног професора 2015. г., са укупно освојених 5 награда и признања. Као аутор или члан 
ауторских тимова у области урбанизма и архитектуре излагао је свој стручни рад на укупно 10 
међународних салона урбанизма и архитектуре. 

Комисија констатује да преостали научни, стручни и истраживачки рад и ангажман др Уроша 
Радосављевића, који представљају неколико изборних услова за избор у звање ванредног 
професора, припадају ужој научној области Урбанизам за коју се бира. 

На основу детаљног увида у поднету документацију и анализе резултата научно истраживачког 
и педагошког кандидата др Уроша Радосављевића - са становишта релевантности за област за 
коју се врши избор по расписаном конкурсу - за ужу научну област „Урбанизам“, сагласно 
иницијално поменутим правним актима, Комисија констатује да именовани задовољава све 
критеријуме који су захтевани за избор у звање ванредног професора Универзитета у Београду: 

• има испуњен ОПШТИ услов, 
• има испуњена СВА ЧЕТИРИ ОБАВЕЗНА услова за сваки следећи избор у звање ванредног 
професора и 
• има испуњена СВА ТРИ ИЗБОРНА услова. 
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Сходно изнетим квалитативним оценама научно-истраживачког, наставног и педагошког, као и 
ваннаставног ангажмана и доприноса кандидата др Уроша Радосављевића, сагласно општим и 
посебним 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), чланом 74. Закона о високом 
образовању („Сл. гласник РС“, бр. 88/17, 27/18 – др. закон 73/18 и 67/19), Статутом 
Универзитета у Београду („Гласник УБ“, бр. 201/18), Правилником о минималним условима за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник УБ“, бр. 192/16, 195/16, 
197/17, 199/17 и 203/18), Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања 
радног односа наставника Универзитета у Београду („Гласник УБ“, бр. 200/17), Статутом 
Универзитета у Београду – Архитектонског факултета („Сл. билтен АФ“, бр. 199/18), 
Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника на 
Факултету („Сл. билтен АФ“, бр. 120/19) и Правилником о минималним условима за стицање 
звања наставника на Универзитету у Београду – Архитектонском факултету („Сл. билтен 
АФ, бр. 115/17), Комисија закључује да др Урош Радосављевић, дипл.инж.арх. испуњава све 
услове за избор у звање ванредног професора Универзитета у Београду на Департману за 
урбанизам Архитектонског факултета, за ужу научну област “Урбанизам“. 
В.2. ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ 
На основу увида у поднету документацију и анализе педагошког, научно-истраживачког и 
стручног рада кандидата, као и на основу вишегодишњег познавања његовог педагошког, 
научног и стручног рада, Комисија закључује да је др Урош Радосављевић, дипл.инж.арх. 
својим досадашњим радом стекао углед успешног научног радника и наставника, као и 
драгоценог члана наставничког колегијума Архитектонског факултета у Београду.  
На основу изнетих података може се закључити да др Урош Радосављевић испуњава све 
суштинске и формалне услове за избор у звање ванредног професора за ужу научну област 
Урбанизам, на Департману за урбанизам Универзитета у Београду - Архитектонског факултета, 
прописане општим и посебним условима предвиђеним Законом о раду, Законом о високом 
образовању, Статутом Универзитета у Београду, Правилником о минималним условима за 
стизање звања наставника на Универзитету у Београду, Статутом факултета и Правилником о 
минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду – 
Архитектонском факултету. 
На основу свега, Комисија са задовољством предлаже Изборном већу Архитектонског 
факултета Универзитета у Београду да прихвати овај извештај и упути предлог Већу научних 
области грађевинско-урбанистичких наука Универзитета у Београду да: 
 - др Уроша Радосављевића изабере у звање ванредног професора за ужу научну област 
Урбанизам на Департману за урбанизам Архитектонског факултета у Београду.  
 

У Београду,                    ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ 
03. јун 2020. г. 

 
______________________________________________________________ 

др Владан Ђокић, редовни професор Универзитета у Београду - 
Архитектонског факултета - председник Комисије, 

_______________________________________________________________ 
др Александра Ступар, ванредни професор Универзитета у Београду - 

Архитектонског факултета - члан Комисије, и 

_______________________________________________________________ 
др Велимир Шећеров, редовни професор Универзитета у Београду – 

Географског факултета, Одсек за просторно планирање - члан Комисије. 
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