
                 Образац 4 В 

В) ГРУПАЦИЈА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА 

 
С А Ж Е Т А К 

РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА  
ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ  

 
 

I - О КОНКУРСУ 
Назив факултета: Универзитет у Београду - Архитектонски факултет 
Ужа научна, oдносно уметничка област: Урбанизам 
Број кандидата који се бирају: један 
Број пријављених кандидата: један 
Имена пријављених кандидата: 
 1. Урош Радосављевић, дипл. инж. арх. 

 
 

II - О КАНДИДАТИМА 
 
1) - Основни биографски подаци 
- Име, средње име и презиме: Урош (Бранислав) Радосављевић 
- Датум и место рођења: 01. 04. 1972. 
- Установа где је запослен: 
- Звање/радно место: Ванредни професор / Департмана за урбанизам 
- Научна, односно уметничка област: Урбанизам 
 
2) - Стручна биографија, дипломе и звања 
Основне студије: 
- Назив установе: Универзитет у Београду - Архитектонски факултет 
- Место и година завршетка: Београд, 1999. 
Мастер:   
- Назив установе: 
- Место и година завршетка: 
- Ужа научна, односно уметничка област: 
Магистеријум:   
- Назив установе: Институт за становање и урбани развој, Еразмус Универзитет  
- Место и година завршетка: Ротердам, Холандија, 2005. 
- Ужа научна, односно уметничка област: Урбане студије 
Докторат: 
- Назив установе: Универзитет у Београду - Архитектонски факултет 
- Место и година одбране: Београд, 2015. 
- Наслов дисертације: Формирање модела урбаног менаџмента у реализацији стратешких пројеката 
- Ужа научна, односно уметничка област: Архитектура и урбанизам 
Досадашњи избори у наставна и научна звања: 
- 2009, први избор у звање доцента на Департману за урбанизам 
- 2015, први избор у звање варедног професора на Департману за урбанизам 
 
 
 



3) Испуњени услови за избор у звање ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА  

 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ: 
 
 
 

  
(заокружити испуњен услов за звање у које се бира) 

oценa / број година 
радног искуства  
 

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

 

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

4,57 (2015-2020) 

3 Искуство у педагошком раду са студентима 
 

24 година  
 

 
 
 
 

 
 (заокружити испуњен услов за звање у које се бира) 
 

Број менторства / 
учешћа у комисији и 
др. 

4 Резултати у развоју научнонаставног подмлатка 
 

Члан Комисије за припрему 
Извештаја за избор наставника 
у звање доцента на 
Департману за урбанизам 
Председник Комисије за 
припрему Извештаја за избор 
два сарадника у звање 
асистента на Департману за 
урбанизам 
Члан Комисије за припрему 
Извештаја за избор два 
сарадника у звање асистента 
на Департману за урбанизам 

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

Мастер студије – ментор (4) 
кандидата 
Мастер студије – члан 
комисије више од (120) 
кандидата.  
Ментор на дипломском радову 
стари програм (10)  
Специјалистичке студије – 
ментор и члан комисије (3)  
Докторске студије - 
председник и члан комисије за 
одбрану докторске 
дисертације 
 

 
 
 
 

  
(заокружити испуњен услов за звање у које се 
бира) 
 

Број 
радова, 
сапштења, 
цитата и др 

Навести часописе, скупове, књиге 
и друго 

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

  

7 Саопштена два рада на научном или стручном   



скупу (категорије М31-М34 и М61-М64). 
8 Објављена два рада из категорије М21, М22 или 

М23 од првог избора у звање доцента из научне 
области за коју се бира 

  

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

  

10 Оригинално стручно остварење или руковођење 
или учешће у пројекту 
 

  

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

  

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

 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, 
DOI:10.1080/09654313.2019.1701
296 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. DOI: 
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. DOI: 
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, DOI: 
10.3390/su11092675 М22 

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

 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   

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 

14 Објављена два рада из категорије М21, М22 или 
М23 од првог избора у звање ванредног 
професора из научне области за коју се бира. 

  

15 Цитираност од 10 хетеро цитата 
 

  

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

  

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

  

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

  

 

 

ИЗБОРНИ УСЛОВИ: 
 (изабрати 2 од 3 услова) Заокружити ближе одреднице 

(најмање пo једна из 2 изабрана услова) 
 

1. Стручно-професионални 
допринос 

1. Председник или члан уређивачког одбора научног часописа или 
зборника радова у земљи или иностранству. 
(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 
2. Председник или члан организационог одбора или учесник на 



стручним или научним скуповима националног или међународног 
нивоа. 
Члан научног одбора X научно-стручног скупа са међународним учешћем 
Планска и нормативна заштита простора и животне средине, Асоцијација 
просторних планера Србије, Универзитет у Београду Географски факултет, 
2019. г. 
Члан научног одбора првог међународног научног скупа Продукција у урбаном 
окружењу, Архитектонски факултет Универзитет у Београду, 2018. г.  
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, 2018. г. 
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, 
2016. г. 
Учесник на осам научних скупова међународног значаја. Модератор  пленумске 
сесије на конференцији Планска и нормативна заштита простора и животне 
средине, Асоцијација просторних планера Србије, 2019. г. 
3. Председник или члан у комисијама за израду завршних радова 
на академским специјалистичким, мастер и докторским студијама. 
Мастер студије – ментор (4) кандидата 
Мастер студије – члан комисије више од (120) кандидата.  
Ментор на дипломском радову стари програм (10)  
Специјалистичке студије – ментор и члан комисије (3) 
Докторске студије - председник и члан комисије за одбрану докторске 
дисертације 
4. Аутор или коаутор елабората или студија. 
Просторни план Републике Србије од 2021. до 2035. године. Обрађивачи: ИАУС 
(Координатор и носилац синтезе), Рани јавни увид. 
Урбанистичко планирање Београда у 19. веку, Емисија Образовно-научни 
програм РТСа, Наратор и сценариста: Урош Радосављеви 
5. Руководилац или сарадник у реализацији пројеката. 
учествовао је у својсву истраживача у укупно пет (5) научно-истраживачких 
пројеката, у поселдњем изборном периоду 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 Београд 
6. Иноватор, аутор или коаутор прихваћеног патента, техничког 
унапређења, експертиза, рецензија радова или пројеката. 
рецензент неколико књига, научних часописа и по једног пројекта и  техничког 
решења 
7. Поседовање лиценце. 
Одговорни урбаниста за руковођење израдом урбанистичких планова и 
урбанистичких пројеката, број лиценце 200157717 
Одговорни пројектант архитектонских пројеката, уређења слободних 
простора и унутрашњих инсталација водовода и канализације, број лиценце 
300P28317 

2. Допринос академској и 
широј заједници 

1. Председник или члан органа управљања, стручног органа, 
помоћних стручних органа или комисија на факултету или 
универзитету у земљи или иностранству.  
Члан Комисије за припрему Извештаја за избор наставника у звање доцента 
за ужу научну област Урбанизам на Департману за урбанизам 
Руководилац / координатор студијске целине: Урбанистичко пројектовање 2, 
Основне академске студије архитектуре 
Руководилац / координатор студијске целине: Интегрални урбани дизајн на 
мастер студијама Интегрални урбанизам 
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 
Руководилац студијске целине: Историја и теорија 3 и изборни предмет 3, 
Мастер академске студије архитектуре 
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 
Члан Комисије за пријемни испит Мастер академских студија Интегрални 
урбанизам 
Члан Комисије за дисциплинску одговорност студената Архитектонског 
факултета 
Члан Радне групе за израду Плана интегритета Архитектонског  
Факултета 
2. Члан стручног, законодавног или другог органа и комисија у 
широј друштвеној заједници. 
Члан Издавачког савета Института за архитектуру и урбанизам Србије 
ИАУС 
Члан Комисије за планове града Смедерева делегиран од стране 
Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике 
Србије 
3. Руковођење активностима од значаја за развој и углед 
факултета, односно Универзитета. 
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. 
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. 
4. Руковођење или учешће у ваннаставним активностима 
студената. 
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 
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 
5.Учешће у наставним активностима који не носе ЕСПБ бодове  
(перманентно образовање, курсеви у организацији професионалних 
удружења и институција или сл.). 
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. 
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. 
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. 
Urban Development of Belgrade, предавање по позиву на Универзитету у 
Београду – Архитектонски факултет за групу швајцарских архитеката, 



Београд, 26. 10. 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. 
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. 
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. 
6. Домаће или међународне награде и признања у развоју образовања 
или науке. 

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

1. Учешће у реализацији пројеката, студија или других научних 
остварења са другим високошколским или научноистраживачким 
установама у земљи или иностранству. 
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. 
2. Радно ангажовање у настави или комисијама на другим 
високошколским  или научноистраживачким установама у земљи 
или иностранству, 
Ангажовање у настави на Департману за техничке науке Државног 
универзитета у Новом Пазару у шк. 2019/2020. години из предмета Савремене 
тенденције - урбанизам 
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 
3. Руковођење или чланство у органима или професионалнм 
удружењима или организацијама националног или међународног 
нивоа. 
Члан Америчког удружења планера (The American Planning Association – APA) 
Члан Асоцијације просторних плaнерa Србије 
Члан Председништва Удружења урбаниста Србије, председник конкурсне 
комисије 
4. Учешће у програмима размене наставника и студената. 
Erasmus + KA107 - International Credit Mobility 2018-2019 Staff Mobility for 
Teaching: from University of Belgrade (Partner University) to Politecnico di Bari 
(Applicant Organization) 
5. Учешће у изради и спровођењу заједничких студијских програма. 
6. Гостовања и предавања по позиву на универзитетима у земљи 
или иностранству. 
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 

 

*Напомена: На крају табеле кратко описати заокружену одредницу 

 

 

 

 



III - ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ 
 

 
На основу увида у поднету документацију и анализе резултата научно истраживачког и педагошког рада 
релевантног за ужу научну област „Урбанизам“, Комисија констатује да др Урош Радосављевић 
задовољава све критеријуме који су захтевани за избор у звање ванредног професора Универзитета у 
Београду: 
• има испуњен ОПШТИ услов, 
• има испуњених СВА ЧЕТИРИ ОБАВЕЗНА услова и 
• има испуњена СВА ТРИ ИЗБОРНА услова. 
Комисија предлаже Изборном већу Архитектонског факултета Универзитета у Београду да др Уроша 
Радосављевића изабере у звање ванредног професора за ужу научну област „Урбанизам“ на Департману за 
урбанизам Архитектонског факултета Универзитета у Београду. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Место и датум: Београду, 03. јун 2020. г. 
 
                                                                                                                             ПОТПИСИ  
                                                                                                                ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ 
 
 

_______________________________________________________________________ 
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. 

 
 
 
 


