
	
	
	
Наставно-научном	већу	
	
АРХИТЕКТОНСКОГ	ФАКУЛТЕТА	
УНИВЕРЗИТЕТА	У	БЕОГРАДУ	
	
	
	
	
Одлуком	 Наставно-научног	 већа	 Архитектонског	 факултета	 бр.	 01-1194/2-10	 од	 15.	
септембра	2020.	 године,	именована	 је	Комисија	 за	припрему	извештаја	 за	избор	др	Ане	
Перић	Момчиловић	у	научно	звање	–	виши	научни	сарадник.	На	основу	члана	59	став	4	
Закона	о	високом	образовању	(Сл.	гласник	РС	бр.	88/2017,	73/2018,	27/2018	-	др.	закон,	
67/2019	и	6/2020	-	др.	закон),	члана	72	и	73	Закона	о	научноистраживачкој	делатности,	
(Сл.	гласник	РС	бр.	18/2010,	112/2015),	члана	78	и	79	Закона	о	науци	и	истраживањима	
(Сл.	 гласник	 РС	 49/2019),	 члана	 18	 Правилника	 о	 поступку	 и	 начину	 вредновања	 и	
квантитативном	исказивању	научноистраживачких	резултата	истраживача	 (Сл.	 гласник	
РС	 бр.	 38/2017),	 члаан	 122	 Статута	 Универзитета	 у	 Београду	 (Гласник	 Универзитета	 у	
Београду	 бр.	 201/2018)	 и	 члана	 40	 став	 1	 тачка	 11	 Статута	 Универзитета	 у	 Београду	 –	
Архитектонског	факултета	(Службени	билтен	АФ	119/2018),	Комисија	у	саставу:	
	

- др	Марија	Маруна,		
редовни	професор	Архитектонског	факултета	Универзитета	у	Београду	
	

- др	Лидија	Ђокић,	
редовни	професор	Архитектонског	факултета	Универзитета	у	Београду	
	

- др	Мина	Петровић,		
редовни	професор	Филозофског	факултета	Универзитета	у	Београду	
	

подноси	следећи	
	
	
	
	
	

ИЗВЕШТАЈ	
	

	
	
	

	
1. ОСНОВНИ	БИОГРАФСКИ	ПОДАЦИ	О	КАНДИДАТУ		
	

Општи	подаци	
	
Др	Ана	Перић	Момчиловић,	дипл.	инж.	арх,	рођена	je	у	Краљеву	29.	октобра	1982.	године,	
где	 је	 завршила	Основну	школу	и	Гимназију,	оба	пута	као	Ученик	генерације	и	носилац	
Вукове	 дипломе.	 Дипломске	 (2007)	 и	 Докторске	 академске	 студије	 (2013)	 завршава	 на	
Архитектонском	факултету	Универзитета	у	Београду,	на	којем	је	ангажована	као	асистент	
Департмана	 за	 урбанизам	 (2008-2015),	 а	 од	 2016.	 године	 као	 научни	 сарадник.	 Члан	 је	
Менсе.	Говори	енглески	и	немачки	језик.	
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Образовање	и	усавршавање	
	
Ана	 Перић	Момчиловић	 je	 дипломирала	 на	 Архитектонском	 факултету	 Универзитета	 у	
Београду	 2007,	 као	 први	 дипломац	 у	 генерацији	 са	 оценом	 10	 на	 дипломском	 раду	 и	
просечном	 оценом	 9,21	 током	 студија.	 Током	 студија	 похађала	 је	 смер	 Урбана	
реконструкција.	Дипломски	рад	под	насловом	„Урбана	реконструкција	блока	на	локацији	
Стари	млин	у	Београду	са	идејним	решењем	мултифункционалног	комплекса“,	одбранила	
је	09.	фебруара	2007.	Ментор	дипломског	рада	је	била	проф.	др	Ева	Ваништа	Лазаревић.		
	
Након	 завршених	 основних	 студија,	 Ана	 Перић	 Момчиловић	 је	 априла	 2008.	 (шк.	
2007/2008)	уписала	Докторске	академске	студије	научног	карактера	–	област	Урбанизам,	
на	 Архитектонском	 факултету	 Универзитета	 у	 Београду.	 Све	 испите	 предвиђене	
наставним	 програмом	 је	 положила	 до	 септембра	 2010,	 са	 просечном	 оценом	 10	 током	
студија.	Докторску	дисертацију	под	називом	„Улога	урбанистичког	планирања	у	процесу	
регенерације	браунфилд	локација“,	одбранила	је	23.	априла	2013,	са	оценом	10,	као	први	
доктор	 наука	 у	 својој	 генерацији	 студената	 Докторских	 академских	 студија.	 За	 свој	
докторски	рад	Ана	Перић	Момчиловић	је	добила	награду	Привредне	коморе	Београда	за	
најбољу	 докторску	 дисертацију	 одбрањену	 на	 Универзитету	 у	 Београду	 у	 току	 шк.	
2012/2013.	Ментор	израде	докторске	дисертације	је	била	доц.	др	Марија	Маруна.		
	
У	току	летњег	семестра	шк.	2010/2011.	Ана	Перић	Момчиловић	борави	на	Швајцарском	
федералном	технолошком	институту	у	Цириху	(ЕТН,	Swiss	Federal	Institute	of	Technology,	
Zurich),	 на	 Институту	 за	 просторни	 и	 развој	 предела	 (IRL	 –	 Institute	 for	 Spatial	 and	
Landscape	 Development,	 D-BAUG),	 одсек	 за	 просторно	 планирање	 и	 развој,	 где	 се	 као	
гостујући	 истраживач	 под	 надзором	 проф.	 др	 Бернда	 Шола	 (Bernd	 Scholl)	 бави	
истраживањима	у	циљу	израде	докторске	дисертације.		
	
На	 истом	 одсеку	 Ана	 Перић	 Момчиловић	 борави	 у	 току	 шк.	 2014/2015.	 у	 својству	
постдокторанта,	са	темом	постдокторског	истраживања	„Одржива	употреба	земљишта	у	
Србији	 –	 нове	 националне	могућности	 за	 ефективну	 регенерацију	 браунфилд	 локација“	
(Sustainable	 Land	 Use	 in	 Serbia	 –	 New	 National	 Capabilities	 for	 Effective	 Brownfield	
Regeneration).	 Дати	 пројекат	 представља	 директну	 надградњу	 на	 стечена	 знања	 и	
вештине	током	рада	на	докторској	дисертацији.	У	ширем	смислу,	крајњи	исход	пројекта	
се	 односи	на	дефинисање	препорука	насталих	на	 основу	 увида	 у	швајцарска	искуства	 у	
домену	 регенерације	 браунфилд	 локација,	 као	 и	 на	 смернице	 за	 њихову	 примену	 у	
контексту	 одрживог	 коришћења	 земљишта	 у	 Србији.	 Други	 облици	 усавршавања	
обухватају	 низ	 различитих	 семинара,	 радионица,	 округлих	 столова	 и	 студијских	
путовања.	
	
Научноистраживачки	рад	
	
Од	 1.	 октобра	 2016.	 године	 Ана	 Перић	 Момчиловић	 је	 ангажована	 на	 Архитектонском	
факултету	Универзитета	у	Београду	у	звању	научног	сарадника.	
	
Научноистраживачки	рад	Ане	Перић	Момчиловић	у	ширем	смислу	је	усмерен	на	области	
урбанистичког	 планирања,	 методологије	 урбанистичких	 истраживања,	 као	 и	 на	 аспект	
колаборације	 у	 планском	 процесу,	 док	 се	 у	 ужем	 смислу	 бави	 облашћу	 браунфилд	
регенерације	 у	 српском	 контексту,	 али	 и	 кроз	 оквир	 иностраних	 урбанистичких	
политика.	
	
Резултате	 научног	 истраживања	 објавила	 је	 у	 преко	 седамдесет	 реферисаних	
публикација,	и	то:	5	монографија	међународног	значаја	(аутор	и	уредник),	12	поглавља	у	
монографији	 међународног	 значаја,	 12	 радова	 у	 научним	 часописима	 међународног	



	

- 3							-	
 

значаја	 (од	 којих	 се	 7	 налазе	 на	 SCI	 листи),	 31	 саопштење	 са	 међународних	 научних	
скупова	 штампаних	 у	 целини,	 19	 саопштења	 са	 међународних	 научних	 скупова	
штампаних	 у	 изводу,	 3	 лексикографске	 јединице	 у	 публикацији	 националног	 значаја,	 4	
рада	 у	 водећим	 научним	 часописима	 националног	 значаја,	 саопштење	 са	 националног	
научног	скупа	штампано	у	целини	и	3	студије	међународног	значаја.	
	
Ана	Перић	Момчиловић	учествује	на	једном	националном	и	пет	међународних	пројекта,	и	
то:		
- 2011-2019:	 ”Препоруке	 за	 извођење	 и	 правилно	 коришћење	 електричних	 и	

громобранских	 заштитних	 инсталација	 и	 развој	 методологије	 за	 верификацију	
њиховог	квалитета	са	аспекта	заштите	грађевинских	објеката	од	пожара”		

- 2018-2022:	“Western	Balkans	Network	on	Territorial	Governance”	

- 2015-2018:	 „Spatial	 and	 Transport	 Development	 along	 European	 Corridors:	 Example	
Corridor	22,	Hamburg-Athens“	

- 2014-2016:	„CODE	ATHENS:	Rail	and	City	Development	in	Athens“	

- 2014-2015:	 „Sustainable	 Land	 Use	 in	 Serbia	 –	 New	 National	 Capabilities	 for	 Effective	
Brownfield	Regeneration“	(постдокторски	пројекат)		

- 2013-2014:	 „BROWNINFO.	 Methodological	 Framework	 for	 Brownfield	 Database	
Development“		
	

У	току	досадашњег	образовања	и	усавршавања	Ана	Перић	Момчиловић	је	била	корисник	
пет	националних	и	иностраних	стипендија,	и	то:	
	
− 2014/2015:	 постдокторско	 истраживање	 (Swiss	 Government	 Scientific	 Excellence	

Scholarship:	Postdoctoral	Research)	
Финансијер:	 Влада	 Швајцарске	 Конфедерације	 и	 Државни	 секретаријат	 за	
образовање	и	истраживање	(SERI	–	State	Secretariat	for	Education	and	Research)		
Истраживачка	локација:	ETH	Zurich	(Swiss	Federal	Institute	of	Technology),	Switzerland		

- 2013:	 стипендија	за	припрему	научно-истраживачког	пројекта	 (SCOPES	programme:	
Preparation	grant	)	
Финансијер:	 Швајцарска	 национална	 научна	 фондација	 (Swiss	 National	 Scientific	
Foundation)	
Истраживачка	локација:	ETH	Zurich	(Swiss	Federal	Institute	of	Technology),	Switzerland		

− 2010/2011:	усавршавање	у	току	Докторских	академских	студија	
Финансијер:	Фонд	 за	 младе	 таленте,	Министарство	 омладине	 и	 спорта	 Републике	
Србије	
Истраживачка	локација:	ETH	Zurich	(Swiss	Federal	Institute	of	Technology),	Switzerland		

− 2005/2006:	завршна	година	Основних	академских	студија	АФУБ	
Финансијер:	Фонд	 за	 младе	 таленте,	Министарство	 омладине	 и	 спорта	 Републике	
Србије	
Истраживачка	локација:	Архитектонски	факултет	Универзитета	у	Београду	

− 2003	-	2009:	Основне	и	Докторске	акaдемске	студије	АФУБ	
Финансијер:	Фондација	 за	 развој	 научног	 и	 уметничког	 подмлатка,	Министарство	
просвете	Републике	Србије	
Истраживачка	локација:	Архитектонски	факултет	Универзитета	у	Београду	
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Наставни	рад		
	
Учешће	Ане	Перић	Момчиловић	у	настави	која	се	организује	на	Департману	за	урбанизам	
Архитектонског	факултета	Универзитета	у	Београду	обухвата	широк	спектар	предмета	–	
од	просторног	и	урбанистичког	планирања,	до	урбанистичког	пројектовања.	Наиме,	прво	
у	 својству	 демонстратора	 (2006-2008),	 а	 потом	 и	 као	 асистент	 (2008-2015),	 Ана	 Перић	
Момчиловић	 учествује	 у	 извођењу	 наставе	 на	 укупно	 15	 предмета	 на	 Основним	
академским	 студијама,	 као	 и	 на	 Мастер	 академским	 студијама	 Интегрални	 урбанизам.	
Посебно	је	одликује	активан	рад	у	развоју	курикулума	студијских	програма	(првенствено	
на	 предмету	 Методе	 и	 технике	 истраживања	 у	 оквиру	 Мастер	 академских	 студија	
Интегрални	 урбанизам).	 Такође,	 одржала	 је	 и	 низ	 предавања	 по	 позиву	 у	 оквиру	
Основних,	Мастер	и	Докторских	академских	студија,	чиме	активно	учествује	у	подизању	
квалитета	 наставног	 процеса.	 Истовремено	 учествује	 у	 раду	 више	 радних	 тела	
Департмана	за	урбанизам,	односно	Архитектонског	факултета	Универзитета	у	Београду,	у	
циљу	подизања	квалитета	студијских	програма.	
	
Поред	 тога,	 Ана	 Перић	 Момчиловић	 учествује	 у	 настави	 на	 иностраним	 образовним	
институцијама.	 Од	 септембра	 2016.	 године	 ангажована	 је	 као	 предавач	 на	Швајцарском	
федералном	 технолошком	 институту	 у	 Цириху,	 на	 Мастер	 академском	 програму	
Просторни	 развој	 и	 инфраструктурни	 системи	 (REIS	 –	 Spatial	 Development	 and	
Infrastrcutural	 Systems),	 где	 води	два	 предемета:	 Европски	 аспекти	просторног	 развоја	 и	
Теорија	и	методологија	просторног	планирања.	Такође	је	члан	више	комисија	за	одбрану	
завршних	радова	на	различитим	образовним	нивоима	(докторске	академске	студије,	МАS	
(Master	 of	 Advanced	 Studies)	 и	 мастер	 академске	 студије)	 кандидата	 са	 иностраних	
образовних	институција.	
	
Стручно-професионални	рад		
	
Стручно-професионални	рад	Ане	Перић	Момчиловић	подразумева	 активности	 у	 домену	
урбанизма,	као	и	у	области	архитектонског	пројектовања.	
	
Професионални	рад	Ане	Перић	Момчиловић	у	области	урбанизма	подразумева	пружање	
консултантских	 услуга,	 обављање	 истраживања	 за	 наручиоце	 изван	 универзитета,	
учешће	 у	 више	 радионица	 и	 округлих	 столова	 међународног	 карактера,	 учешће	 у	
организационим	 одборима	 међународних	 скупова,	 као	 и	 активно	 учешће	 у	 стручним	
међународним	 удружењима.	 У	 периоду	 2016-2022.	 Ана	 Перић	 Момчиловић	 је	 члан	
извршног	и	управног	одбора	ISOCARP-а	–	International	Society	of	City	and	Regional	Planners.		
	
Стручно	 усавршавање	 у	 домену	 архитектонског	 пројектовања	 Ана	 Перић	 Момчиловић	
започиње	 у	 току	 студија	 праксом	 у	 домаћим	 и	 иностраним	 пројектним	 бироима.	 У	
периоду	 од	 2007-2010.	 професионално	 искуство	 у	 изради	 идејних	 и	 главних	 пројеката	
(резиденцијалних	 и	 пословних	 објеката,	 као	 и	 ентеријера)	 стицала	 је	 као	 пројектант-
сарадник,	 односно	 одговорни	 пројектант,	 у	 неколико	 пројектних	 бироа.	 Стручни	 испит	
прописан	 за	 дипломираног	 инжењерa	 архитектуре	 положила	 је	 2010.	 године,	 од	 када	
поседује	лиценцу	одговорног	пројектанта.	Члан	је	Инжењерске	коморе	Србије	и	Друштва	
архитеката	Београда.		
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2. БИБЛИОГРАФИЈА	КАНДИДАТА	
	

Од	 избора	 у	 претходно	 звање,	 тј.	 од	 одлуке	 Наставно-научног	 већа	 Архитектонског	
факултета	 којим	 је	 утврђен	 предлог	 број	 01-176/2-4	 од	 22.02.2016.	 године	 за	 стицање	
научног	 звања	 научни	 сарадник,	 библиографија	 др	 Ане	 Перић	 Момчиловић	 садржи	 49	
научних	референци,	од	којих	све	јединицe	имају	М	коефицијенте	(укупно	89,4	поена).	

М14	Поглавље	у	монографији	међународног	значаја	(4	поена):	

- Peric,	 A.	 (2020).	 Citizen	 Participation	 in	 Transitional	 Society:	 The	 Evolution	 of	
Participatory	 Planning	 in	 Serbia.	 In	M.	 Lauria	&	 C.	 Schively	 Slotterback	 (Eds.),	Learning	
from	Arnstein’s	Ladder:	From	Citizen	Participation	to	Public	Engagement	(pp.	91-109).	New	
York:	Routledge	Press,	ISBN	978-0367258238.	

- Peric,	A.	&	Niedermaier,	M.	(2019).	Orient/East-Med	Corridor:	Challenges	and	Potentials.	
In	 B.	 Scholl,	 A.	 Peric	 &	 M.	 Niedermaier	 (Eds.),	 Spatial	 and	 transport	 infrastructure	
development	 in	 Europe:	 example	 of	 the	 Orient/East-Med	 corridor	 (pp.	 35-70).	 Hannover:	
Academy	for	Spatial	Research	and	Planning	(ARL),	ISBN	978-3-88838-096-9.		

- Peric,	A.	 (2019).	Multi-Level	Governance	as	a	Tool	 for	Territorial	 Integration	 in	Europe:	
Example	of	 the	Orient/East-Med	Corridor.	 In	B.	Scholl,	A.	Peric	&	M.	Niedermaier	 (Eds.),	
Spatial	and	transport	infrastructure	development	in	Europe:	example	of	the	Orient/East-Med	
corridor	(pp.	91-105).	Hannover:	Academy	for	Spatial	Research	and	Planning	(ARL),	ISBN	
978-3-88838-096-9.		

- Cukic,	 I.	 &	Peric,	 A.	 (2019).	 Transformation	 of	 the	 spatial	 planning	 approach	 in	 Serbia:	
towards	 strengthening	 the	 civil	 sector?	 In	 B.	 Scholl,	 A.	 Peric	 &	 M.	 Niedermaier	 (Eds.),	
Spatial	and	transport	infrastructure	development	in	Europe:	example	of	the	Orient/East-Med	
corridor	(pp.	272-290).	Hannover:	Academy	for	Spatial	Research	and	Planning	(ARL),	ISBN	
978-3-88838-096-9.		

- Papamichail,	 T.	 &	 Peric,	 A.	 (2018).	 Informal	 planning:	 Towards	 promoting	 resilient	
governance	 in	Greece.	 In	A.	Bisello,	D.	Vettorato,	P.	Laconte	&	S.	Costa	 (Eds.),	Smart	and	
Sustainable	Planning	 for	Cities	and	Regions	(Results	of	SSPCR	2017)	 (pp.	523-536).	Cham:	
Springer	International	Publisher	AG,	ISBN	978-3-319-75773-5,	1	хетероцитат.	

- Peric,	A.	(2016).	Integrated	Spatial	and	Transport	Development:	A	Multilevel	Perspective.	
In	B.	Scholl,	K.	Moraitis,	V.	Pappas,	A.	Peric	&	I.	Frezadou	(Eds.),	CODE:	ATHENS!	Railway	
and	 City	 Development	 in	 Athens	 (pp.	 37-47).	Zurich:	 Institute	 for	 Spatial	 and	 Landscape	
Development,	ETH	Zurich,	ISBN	978-3-906327-48-8.		

- Peric,	A.	(2016).	Efforts	against	Trenophobia	in	the	Greek	Capital.	In	B.	Scholl,	K.	Moraitis,	
V.	Pappas,	A.	Peric	&	I.	Frezadou	(Eds.),	CODE:	ATHENS!	Railway	and	City	Development	in	
Athens	(pp.	89-107).	Zurich:	Institute	for	Spatial	and	Landscape	Development,	ETH	Zurich,	
ISBN	978-3-906327-48-8.	

М18	Уређивање	монографије	међународног	значаја	(2	поена):	

- Scholl,	B.,	Peric,	A.	&	Niedermaier,	M.	 (Eds.)	 (2019).	Spatial	and	 transport	 infrastructure	
development	 in	Europe:	example	of	 the	Orient/East-Med	corridor.	Hannover:	Academy	 for	
Spatial	Research	and	Planning	(ARL),	314	pp,	ISBN	978-3-88838-096-9.	

- Scholl,	 B.,	Peric,	 A.	 &	 Signer,	 R.	 (Eds.)	 (2018).	Spatial	 Planning	 Matters!	 Inspiring	
Stories	and	Fundamental	 Topics.	Zurich:	 vdf	 Hochschulverlag	 ETH	 Zurich,	 232	 pp,	 ISBN	
978-3-7281-3907-8.	
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- Scholl,	B.,	Moraitis,	K.,	Pappas,	V.,	Peric,	A.	&	Frezadou,	 I.	 (Eds.)	 (2016).	CODE:	ATHENS!	
Railway	 and	 City	 Development	 in	 Athens.	 Zurich:	 Institute	 for	 Spatial	 and	 Landscape	
Development,	ETH	Zurich,	213	pp,	ISBN	978-3-906327-48-8.	

М21а	Рад	у	међународном	часопису	изузетних	вредности	(10	поена):	

- Papamichail,	T.	&	Peric,	A.	(2018).	Informal	democracy	in	Patras,	Greece:	A	mechanism	for	
improved	planning?	Cities,	74,	334-342,	ISSN	0264-2751,	SSCI,	1	хетероцитат.	

М23	Рад	у	међународном	часопису	(3	поена):	

- Peric,	A.	(2020).	Public	engagement	under	authoritarian	entrepreneurialism:	the	Belgrade	
Waterfront	project.	Urban	Research	and	Practice,	13(2),	213-227,	ISSN	1753-5069,	SSCI,	4	
хетероцитатa.	

- Sijakovic,	M.	&	Peric,	A.	 (2018).	 Symbiotic	architecture:	Redefinition	of	 recycling	design	
principles.	 Frontiers	 of	 Architectural	 Research,	 7,	 67-79,	 ISSN	 2095-2635,	 AHCI,	 2	
хетероцитата.	

- Peric,	 A.	 (2016).	 Institutional	 cooperation	 in	 the	 brownfield	 regeneration	 process:	
Experiences	from	Central	and	Eastern	European	countries.	European	Spatial	Research	and	
Policy,	23(1),	21-46,	ISSN	1231-1952,	ESCI,	1	хетероцитат.	

М24	Рад	у	националном	часопису	међународног	значаја	(3	поена):	

- Peric,	A.	&	Miljus,	M.	(2017).	Spatial	and	urban	planning	in	Serbia:	A	look	through	the	lens	
of	deliberative	approach.	Spatium	–	International	Planning	Review,	37,	49-57,	ISSN	1450-
569X,	1	хетероцитат.	

- Peric,	 A.	 &	 Scholl,	 B.	 (2017).	 Transnational	 Cooperation	 in	 Europe:	 The	 Example	 of	
Integrated	 Spatial	 and	 Transport	 Development	 along	 the	 Hamburg-Athens	 Corridor.	
Athens	Journal	of	Sciences,	4(2),	101-114,	ISSN	2241-8466,	2	хетероцитата.	

М33	Саопштење	са	међународног	скупа	штампано	у	целини	(1	поен):	

- Sijakovic,	M.	&	Peric,	A.	 (2019).	Recycling	 industrial	 heritage:	 promoting	 local	 diversity	
and	cohesion	in	globalising	cities.	In	M.	Juvara	&	S.	Ledwon	(Eds.),	Beyond	the	Metropolis	
(Proceedings	 of	 the	 55th	 ISOCARP	 World	 Planning	 Congress)	 (pp.	 2089-2103).	 Hague:	
ISOCARP,	ISBN	978-907-552462-8.	

- Papamichail,	 T.	 &	 Peric,	 A.	 	 (2019).	 Informal	 planning:	 a	 tool	 towards	 adaptive	 urban	
governance.	In	M.	Juvara	&	S.	Ledwon	(Eds.),	Beyond	the	Metropolis	(Proceedings	of	the	55th	
ISOCARP	 World	 Planning	 Congress)	 (pp.	 1294-1302).	 Hague:	 ISOCARP,	 ISBN	 978-907-
552462-8.	

- Peric,	 A.	 (2019).	 Citizen	 Participation	 in	 Transitional	 Society:	 The	 Evolution	 of	
Participatory	Planning	in	Serbia.	In	Planning	for	Transition	–	Book	of	Papers	of	the	AESOP	
2019	Conference	(pp.	4218-4232).	Venice:	AESOP,	ISBN	978-88-99243-93-7.	

- Niedermaier,	M.,	Peric,	A.	&	Scholl,	B.	(2018).	The	Balkan	Section	of	the	Orient/East-Med	
Corridor:	 Problems	 and	Potentials.	 In	Proceedings	 of	 the	 European	Transport	 Conference	
2018	(pp.1-10).	Dublin:	Association	for	European	Transport,	ISSN	2313-1853.	

- Niedermaier,	 M.	 &	 Peric,	 A.	 (2018).	 Overview	 of	 the	 Main	 Railway	 Links	 in	 Southeast	
Europe.	 In	S.	Lakušić	(Ed.)	Road	and	Rail	 Infrastructure	V,	 (Proceedings	of	 the	Conference	
CETRA	2018)	(pp.	1453-1458).	Zagreb:	University	of	Zagreb,	Faculty	of	Civil	Engineering,	
Department	of	Transportation,	ISBN	978-953-8168-25-3.	
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- Peric,	A.	(2018).	Transformation	of	abandoned	industrial	areas	in	the	city.	In	Brownfield	
(Re)development:	 New	 Perspectives	 for	 “Zaton”	 (19th	 Session,	 2018)	 (pp.	 65-67).	 Irkutsk:	
International	Baikal	Winter	University	of	Urban	Planning	and	Design.		

- Braun,	 C.	 &	 Peric,	 A.	 (2017).	 Integrated	 Spatial	 and	 Transport	 Development	 along	
European	Corridors:	A	Look	through	the	Lens	of	Stakeholder	Cooperation.	In	M.	Schrenk,	
V.	V.	Popovich,	P.	Zeile,	P.	Elisei	&	Beyer,	C.	 (Eds.),	Panta	Rhei	–	Proceedings	of	 the	22nd	
REAL	 CORP	 2017	 International	 Conference	 (pp.	 291-299).	 Vienna:	 CEIT	 ALANOVA,	 ISBN	
978-3-9504173-3-3.	

- Peric,	A.	&	Hoch,	C.	(2017).	Spatial	planning	across	European	planning	systems	and	social	
models:	A	look	through	the	lens	of	planning	cultures	of	Switzerland,	Greece	and	Serbia.	In	
José	 Antunes	 Ferreira	 et	 al.	 (Eds.),	 Spaces	 of	 Dialog	 for	 Places	 of	 Dignity:	 Fostering	 the	
European	Dimension	of	Planning	–	E-Proceedings	of	the	AESOP	2017	Conference	(pp.	1247-
1258).	Lisbon:	University	of	Lisbon,	ISBN	978-989-99801-3-6.	

- Peric,	A.	&	Scholl,	B.	(2017).	Integrated	spatial	and	transport	development	in	Europe:	The	
examples	of	two	European	corridors.	In	José	Antunes	Ferreira	et	al.	(Eds.),	Spaces	of	Dialog	
for	Places	of	Dignity:	Fostering	the	European	Dimension	of	Planning	–	E-Proceedings	of	the	
AESOP	 2017	 Conference	 (pp.	 2255-2263).	 Lisbon:	 University	 of	 Lisbon,	 ISBN	 978-989-
99801-3-6.	

- Peric,	A.	(2016).	The	evolution	of	planning	thought	in	Serbia:	Can	planning	be	‘resilient’	to	
the	transitional	challenges?	 In	C.	Hein	(Ed.),	History-Urbanism-Resilience	–	Proceedings	of	
the	 17th	 International	 Planning	History	 Society	 Conference	 (vol.7,	 pp.	 181-193).	 Delft:	 TU	
Delft	Open,	ISSN	2468-6948.	

- Sijakovic,	M.	&	Peric,	A.	 (2016).	Active	Preservation	of	 Industrial	Buildings:	Keeping	the	
Identity	 through	 the	 Change	 of	 Use.	 In	 Proceedings	 of	 the	 6th	 European	 Postgraduate	
Sustainable	Development	 Symposium	2016	 (pp.	 1-6).	 Granada:	Department	 of	 Urban	 and	
Regional	Planning,	University	of	Granada.	

М34	Саопштење	са	међународног	скупа	штампано	у	изводу	(0.5	поена):	

- Peric,	 A.	 (2019).	Megaprojects	 in	 post-socialist	 cities:	 a	 look	 through	 the	 lens	 of	 public	
engagement.	 In	 I.	Ratkaj,	D.	Santic,	M.	Antic	&	A.	Budovic	 (Eds.),	Book	of	Abstracts	of	 the	
CATference	2019	(p.	165).	Belgrade:	University	of	Belgrade,	Faculty	of	Geography.	

- Peric,	 A.	 (2019).	 Citizen	 Participation	 in	 Transitional	 Society:	 An	 Evolution	 of	
Participatory	 Planning	 in	 Serbia.	 In	Book	 of	 Abstracts	 of	 the	 ACSP	 2019	 Conference	 (pp.	
949-950).	Clemson:	Clemson	University	/	ACSP.	

- Stanicic,	 A.	 &	Peric,	 A.	 (2019).	 Participatory	 Planning	 for	 Social	 Tolerance	 in	 Post-War	
Cities.	 In	 Planning	 for	 Transition	 –	 Book	 of	 Abstracts	 of	 the	 AESOP	 2019	 Conference	 (p.	
1094).	Venice:	AESOP,	ISBN	978-88-99243-92-0.	

- Peric,	 A.	 (2019).	 Citizen	 Participation	 in	 Transitional	 Society:	 The	 Evolution	 of	
Participatory	 Planning	 in	 Serbia.	 In	 Planning	 for	 Transition	 –	 Book	 of	 Abstracts	 of	 the	
AESOP	2019	Conference	(p.	1104).	Venice:	AESOP,	ISBN	978-88-99243-92-0.	

- Peric,	A.	(2018).	Culturised	planning	practices	in	the	brownfield	regeneration	process:	the	
cases	of	Switzerland	and	Serbia.	In	Making	Space	for	Hope	–	Book	of	Abstracts	of	the	AESOP	
2018	Conference	(pp.	482).	Gothenburg:	AESOP.	

- Peric,	A.	&	Hoch,	C.	(2017).	Spatial	planning	across	European	planning	systems	and	social	
models:	A	look	through	the	lens	of	planning	cultures	of	Switzerland,	Greece	and	Serbia.	In	
Spaces	of	Dialog	for	Places	of	Dignity:	Fostering	the	European	Dimension	of	Planning	–	Book	
of	Abstracts	of	the	AESOP	2017	Conference	(pp.	97-98).	Lisbon:	AESOP.	
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- Peric,	A.	&	Scholl,	B.	(2017).	Integrated	spatial	and	transport	development	in	Europe:	The	
examples	of	two	European	corridors.	In	Spaces	of	Dialog	for	Places	of	Dignity:	Fostering	the	
European	Dimension	of	Planning	–	Book	of	Abstracts	of	the	AESOP	2017	Conference	(p.	273).	
Lisbon:	AESOP.	

- Papamichail,	 T.	 &	Peric,	 A.	 (2017).	 An	 excursion	 into	 the	 cultural	 landscape	 along	 the	
Peloponnesian	 railways.	 In	 G.	 Palaiologou	 &	 K.	 Fouseki	 (Eds.),	 Book	 of	 Abstracts	 of	 the	
Historic	 Urban	 Landscape	 Forum	 at	 The	 Bartlett	 School	 (p.	 64).	 London:	 UCL	 Bartlett	
Faculty	of	the	Built	Environment,	ISBN	978-1-5272-0745-5.	

- Papamichail,	 T.	 &	 Peric,	 A.	 (2017).	 Informal	 planning:	 Towards	 promoting	 resilient	
governance	 in	 Greece.	 In	 A.	 Bisello	 (Ed.),	 Smart	 and	 Sustainable	 Planning	 for	 Cities	 and	
Regions	 2017	 –	 Book	 of	 Abstracts	 of	 the	 2nd	 International	 Conference	 (pp.	 193-194).	
Bolzano:	EURAC.	

- Peric,	A.	(2016).	The	evolution	of	planning	thought	in	Serbia:	Can	planning	be	‘resilient’	to	
the	 transitional	 challenges?	 In	 C.	 Hein	 (Ed.),	 History-Urbanism-Resilience	 –	 Book	 of	
Abstracts	of	 the	17th	 International	Planning	History	Society	Conference	 (p.	261).	Delft:	TU	
Delft	Open,	ISBN	978-94-92516-04-6.	

- Peric,	 A.	 &	 Scholl,	 B.	 (2016).	 Transnational	 Cooperation	 in	 Europe:	 The	 Example	 of	
Integrated	Spatial	and	Transport	Development	along	the	Hamburg-Athens	Corridor.	In	G.	
Papanikos	 (Ed.),	 Book	 of	 Abstracts	 of	 the	 6th	 Annual	 International	 Conference	 on	 Urban	
Studies	 and	 Planning	 (p.	 48).	 Athens:	 ATINER	 (Athens	 Institute	 for	 Education	 and	
Research),	ISBN	978-960-598-060-3.	

- Sijakovic,	M.	&	Peric,	A.	 (2016).	Active	Preservation	of	 Industrial	Buildings:	Keeping	the	
Identity	 through	 the	 Change	 of	 Use.	 In	 J.	 L.	 Rivas	Navarro	&	 B.	 Bravo	 Rodriguez	 (Eds.),	
Book	 of	 Abstracts	 of	 the	 6th	 European	 Postgraduate	 Sustainable	 Development	 Symposium	
2016	(p.	51).	Granada:	Department	of	Urban	and	Regional	Planning,	University	of	Granada,	
ISBN	978-84-16478-83-5.	

М35	Ауторизована	дискусија	са	међународног	скупа	(0.3	поена):	

- Peric,	A.	(2020).	Global	Planning	Trends	Towards	SDGs:	Challenges	and	Key	Issues.	World	
Economic	Forum	2020,	Indonesia	Pavilion.	Davos,	Switzerland,	January	23,	2020	

- Peric,	A.	(2017).	Spatial	and	Transport	Development	along	European	Corridors:	Example	
Corridor	22,	Hamburg-Athens.	ARL	(Academy	for	Spatial	Research	and	Planning)	Working	
Group	Meeting.	Belgrade,	Serbia,	April	27,	2017	

- Peric,	 A.	 (2017).	 Brownfield	 Regeneration	 in	 Budapest:	 From	 a	 Slum	 Area	 to	 the	 New	
District	 Centre.	 Symposium	 “Theories	 and	 Methods:	 How	 to	 Teach	 Them	 in	 Spatial	
Planning?”	IRL,	D-BAUG,	ETH	Zurich,	Zurich,	Switzerland,	February	16,	2017	

М47	 Лексикографска	 јединица	 у	 научној	 публикацији	 националног	 значаја	 (0.5	
поена):	

- Perić,	 A.	 (2017).	 Biopolitika	 i	 arhitektura.	 U	 Šuvaković,	M.	 (Ur.),	Prolegomena	 za	 rečnik	
estetike,	 filozofije	 i	 teorije	 arhitekture	 (str.	 103-108).	 Beograd:	 Orion	 Art,	 ISBN	 978-86-
6389-059-6.	

- Perić,	 A.	 (2017).	 Ideologija	 urbanizma,	 teorije.	 U	 Šuvaković,	 M.	 (Ur.),	 Prolegomena	 za	
rečnik	estetike,	filozofije	i	teorije	arhitekture	(str.	167-173).	Beograd:	Orion	Art,	ISBN	978-
86-6389-059-6.	
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- Perić,	A.	 (2017).	Društvena	praksa	u	 arhitekturi.	U	 Šuvaković,	M.	 (Ur.),	Prolegomena	 za	
rečnik	estetike,	filozofije	i	teorije	arhitekture	(str.	317-322).	Beograd:	Orion	Art,	ISBN	978-
86-6389-059-6.	

М51	Рад	у	водећем	часопису	националног	значаја	(2	поена):	

- Minić,	M.	&	Perić,	A.	(2016).	Regeneracija	braunfild	lokacija:	ka	jačanju	socijalne	kohezije?	
Arhitektura	i	urbanizam,	42,	41-47,	ISSN	0354-6055.	

М103	Студија	/	експертиза	међународног	значаја	(3	поена):	

- Toto,	 R.,	 Shutina,	 D.,	 Bejko,	 A.,	 Ciro,	 A.,	 Allkja	 L.,	 Nikolov,	M.,	 Garvanlieva,	 V.,	 Petrovska,	
A.M.,	 Dimovska,	 G.,	 Velkovska	 I.,	 Cotella,	 G.,	 Berisha,	 E.,	 Aliaj,	 B.,	 Bregasi,	 L.,	 Dhamo,	 S.,	
Nientied,	 P.,	 Damchevska,	 S.,	Mojanchevska,	 K.,	 Lazarevski,	 S.,	 Penchik,	 D.,	 Naskovikj,	 B.,	
Peterlin,	M.,	Cerar,	A.,	Tosics,	I.,	Böhme,	K.,	Holstein,	F.,	Finka,	M.,	Kapetanovic,	A.,	Rajic,	T.,	
Gligoric,	B.,	Dragovic,	S.,	Bojovic,	J.,	Ilic,	A.,	Mijacic,	D.,	Zarkovic,	J.,	Demir,	E.,	Kmezic,	S.,	Ott,	
K.,	Stojic	Karanovic,	E.,	Peric,	A.,	Hoxha,	E.,	Simeonova,	V.,	Stamenkov,	I.,	Dokov,	H.,	Trkulja,	
S.,	Nikas,	C.	&	Skayannis,	P.	(2019).	A	Vision	for	Territorial	Development	and	Governance	in	
the	Western	Balkans	(of	the	TG-WeB	-	Western	Balkan	Network	on	Territorial	Governance).	
Tirana:	Polis,	20	рр,	ISBN	978-9928-4563-1-1.	

- Scholl,	B.,	Peric,	A.,	Niedermaier,	M.,	Beckmann,	K.,	Endemann,	P.,	Frezadou,	I.,	Heinrichs,	
B.,	 Heldt,	 P.,	 Hörl,	 B.,	 Schönwandt,	W.,	 Siegmann,	 J.,	 Vetsch,	 H.-P.,	 Voigt,	 A.	 &	 Zillmer,	 S.	
(2019).	 Spatial	 and	 Transport	 Development	 in	 European	 Corridors	 -	 Example	 Corridor:	
Orient/East-Med.	 Connecting	 and	 Competing	 in	 Spaces	 of	 Europeаn	 Importance.	 Position	
Paper	of	the	ARL,	112.	Hannover:	Academy	for	Spatial	Research	and	Planning,	65	рр.	(with	
annex),	ISSN	1611-9983.	

- Peric,	A.	&	Signer,	R.	(2016).	CODE-ATHENS:	Rail	and	City	Development	in	Athens.	Overview	
and	Problematics.	Zurich:	Institute	for	Spatial	and	Landscape	Development,	ETH	Zurich,	62	
pp.	

	
Квантитативни	преглед	научних	резултата	је	приказан	у	табелама	1	и	2.		
	
Табела	1.	Табеларни	преглед	резултата	

	

Ознака	 групе	
резултата	

Ознака	
резултата	

Вредност	 Број	
публикованих	
радова	

Укупан	 број	
бодова	

М10	 М14	 4	 7	 28	
М18	 2	 3	 6	

М20	 M21a	 10	 1	 10	
М23	 3	 3	 9	
М24	 3	 2	 6	

М30	 М33	 1	 11	 11	
М34	 0,5	 12	 6	
М35	 0,3	 3	 0,9	

M40	 M47	 0,5	 3	 1,5	
М50	 М51	 2	 1	 2	
М100	 М103	 3	 3	 9	

	 89,4	
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Табела	 2.	 Упоредни	 приказ	 потребних	 минималних	 вредности	 поена	 за	 техничко-
технолошке	науке	и	остварених	резултата	
	
	 Категорија	поена	 Вредност	
Обавезни	1	
Потребно		

M10+M20+M31+M32+M33+M41+M42+M51+M80+M90+M100	 Мин	40	

Обавезни	1	
Остварено	

7xМ14+3xМ18+M21a+3xM23+2xM24+11xM33+M51+3x103	 81	

Обавезни	2	
Потребно		

(M21+M22+M23+M24)+(M81-85+M90-96+M101-103+M108)	
																мин	11															+																														мин	5	

Мин	22	

Обавезни	2	
Остварено	

(M21a	+	3xM23	+	2xM24)	+	3x103	
																						25																																			9	

34	

Укупно	
потребно	

M10+M20+M30+M40+M50+M80+M90+M100	 Мин	50	

Укупно	
остварено	

	 89,4	

	
	
	
3. КВАЛИТЕТ	НАУЧНОГ	РАДА	КАНДИДАТА	
	
У	ширем	смислу,	допринос	научног	рада	др	Ане	Перић	Момчиловић	обухвата	савремена	
теоријска	и	емпиријска	сазнања	у	области	регенерације	браунфилд	локација	посматрано	
кроз	призму	колаборативног	планирања,	како	на	подручју	Европе,	тако	и	у	Србији.	У	ужем	
смислу,	 кандидаткиња	 посебно	 осветљава	 тему	 неформалних	 планских	 инструмената	 у	
процесу	браунфилд	регенерације,	као	и	питање	партиципације	грађана	у	датом	процесу	и	
њену	 условљеност	 ширим	 друштвеним	 контекстом.	 Друга	 важна	 област	 научног	 рада	
кандидаткиње	 се	 односи	 на	 тему	 управљања	 просторним	 развојем	 и	 испитивања	
применљивости	концепта	multi-level	governance	на	подручју	европских	макро-региона.	На	
крају,	кандидаткиња	се	континуирано	бави	тематиком	теорије	планирања.	
	
Поменуте	 теме	 су	 опсежно	 истраживане	 и	 публиковане	 у	 укупно	 седам	 поглавља	 у	
монографијама	 међународног	 значаја	 (М14)	 престижних	 издавача.	 Др	 Ана	 Перић	
Момчиловић	 самостално	 разматра	 тематику	 партиципације	 јавности	 у	 планској	 пракси	
Србије	у	поглављу	под	називом	”Citizen	Participation	in	Transitional	Society:	The	Evolution	of	
Participatory	 Planning	 in	 Serbia”	 (Routledge,	 2020),	 уз	 акценат	 на	 историјској	 анализи	
процеса	партиципације	у	различитим	периодима	југословенског/српског	планирања,	као	
и	 на	 компаративној	 анализи	 нивоа	 партиципације	 у	 различитим	 фазама	 према	 моделу	
Шери	Арнстајн.	Слична	тематика	је	елаборирана	у	коауторском	поглављу	”Transformation	
of	the	spatial	planning	approach	in	Serbia:	towards	strengthening	the	civil	sector?”	(ARL,	2019),	
с	 тим	 да	 је	 допринос	 кандидаткиње	 у	 овом	 раду	 усмерен	 на	 критичку	 анализу	 и	
препоруке	 за	 јачање	 цивилног	 сектора	 у	 савременом	 друштвеном	 контексту	 Србије.	 У	
поглављу	 ”Orient/East-Med	Corridor:	Challenges	and	Potentials”	 (ARL,	2019)	кандидаткиња	
као	први	коаутор	пружа	систематичну	анализу	проблематике	интегрисаног	просторног	и	
саобраћајног	 развоја	 коридора	 Хамбург-Атина,	 полазећи	 од	 глобалних	 утицаја	 попут	
кинеске	 иницијативе	 Појас	 и	 пут	 (BRI),	 преко	 административних	 ограничења,	
историјских	 разлика	 и	 идеолошких	 препрека	 за	 транснационалну	 сарадњу	 дуж	 датог	
коридора,	до	локално	неусаглашених	просторних	и	саобраћајних	политика.	У	поглављима	
”Multi-Level	 Governance	 as	 a	 Tool	 for	 Territorial	 Integration	 in	 Europe:	 Example	 of	 the	
Orient/East-Med	 Corridor”	 (ARL,	 2019)	 и	 ”Integrated	 Spatial	 and	 Transport	 Development:	 A	
Multilevel	 Perspective”	 (ETH	Zurich,	 2016)	др	Ана	Перић	Момчиловић	 се	 самостално	бави	
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темом	multi-level	управљања	кроз	 теоријски	 аналитички	оквир,	 док	 у	првом	раду	даје	и	
емпиријску	 илустрацију	 примене	 датог	 концепта	 на	 примеру	 интегрисаног	 просторно-
транспортног	 развоја	 дуж	 коридора	 Хамбург-Атина.	 У	 поглављу	 ”Informal	 planning:	
Towards	promoting	resilient	governance	in	Greece”	(Springer,	2018),	допринос	кандидаткиње	
као	 коаутора	 је	 у	 концептуалној	 поставци	 рада	 према	 премисама	 колаборативне	
рационалности	 у	 циљу	 проучавања	 резилијентног	 управљања	 просторним	 развојем	 на	
примеру	 Патраса	 у	 Грчкој.	 Грчка,	 и	 то	 Атина,	 територијални	 је	 обухват	 самостално	
објављеног	поглавља	 ”Efforts	 against	Trenophobia	 in	 the	Greek	Capital”	 (ETH	Zurich,	 2016),	
где	 се	 допринос	 кандидаткиње	 огледа	 у	 систематском	 прегледу	 политика	 у	 домену	
просторног	 и	 урбанистичког	 планирања	 и	 мобилности	 валидних	 за	 метрополитенско	
подручје	 Атине,	 утврђивању	 степена	 њихове	 неусаглашености,	 као	 и	 смерницама	 за	
могућу	интеграцију.		
	
Као	ко-уредник	три	монографије	међународног	значаја	(М18)	усмерене	на	територијално	
управљање	 и	 просторни	 развој,	 теорију	 планирања	 и	 локалне	 политике	 стратешког	
саобраћајног	и	урбаног	развоја,	др	Ана	Перић	Момчиловић	је	била	директно	одговорна	за	
концептуалну	 организацију	 садржаја	 датих	 публикација,	 као	 и	 за	 координацију	 и	
усаглашавање	 индивидуланих	 ауторских	 прилога.	 Са	 фокусом	 на	 значај	
транснационалних	 иницијатива	 у	 Европи,	 као	 и	 на	 територијалне	 ефекте	 саобраћајних	
политика,	монографија	Spatial	and	transport	infrastructure	development	in	Europe:	example	of	
the	Orient/East-Med	 corridor	 (ARL,	 2019)	 пружа	 смернице	 за	 унапређење	инфраструктуре	
датог	коридора	као	основе	 за	 активирање	потенцијала	просторног	развоја,	 уз	посредни	
допринос	територијалној	и	социјалној	кохезији	широм	Европе.	Књига	под	називом	Spatial	
Planning	 Matters!	 Inspiring	 Stories	and	Fundamental	 Topics	 (vdf	 Hochschulverlag	 ETH	 Zurich,	
2018)	 обједињује	 ‘инспиративне	 приче’	 које	 илуструју	 широк	 спектар	 просторних	
проблема	и	примењених	планских	механизама,	као	и	 ‘основне	концепте’	у	циљу	лакшег	
разумевања	 планских	 процеса	 који	 су	 описани	 у	 пракси.	 Користећи	 примере	 попут	
креирања	 регионалног	 парка	 у	 Милану,	 рециклаже	 чикашких	 атмосферских	 падавина,	
регенерације	 браунфилда	 у	 Будимпешти	 или	 интеграције	 амбициозног	 саобраћајног	
пројекта	 у	 урбано	 ткиво	 Штутгарта,	 као	 и	 кроз	 расветљење	 концепата	 попут	
колаборативног	 планског	 дискурса,	 институционалног	 дизајна	 или	 делиберативне	
демократије,	 књига	 пружа	 језгровит	 увид	 у	 улогу	 и	 значај	 просторног	 планирања	 у	
обезбеђивању	 квалитета	 свакодневног	 живота,	 као	 и	 стварању	 одрживе	 урбане	
будућности.	 Публикација	 под	 називом	 ”CODE:	 ATHENS!	 Railway	 and	 City	 Development	 in	
Athens”	(ETH	Zurich,	2016),	у	ужем	смислу	се	бави	инфраструктурним	развојем	савремене	
метрополитенске	зоне	Атине,	као	и	ефектима	саобраћајног	развоја	на	простор.	У	ширем	
смислу,	простор	се	третира	као	динамична	категорија,	те	се,	стога,	и	развој	железничког	
саобраћаја	 посматра	 холистички:	 књига	 не	 узима	 у	 обзир	 само	 техничке	 аспекте	 и	
функционалну	 природу	 железничких	 мрежа,	 већ	 и	 пратеће	 друштвене,	 економске,	
еколошке	 и	 симболичке	 слојеве	 који	 обогаћују	 традиционално,	 једнодимензионално	
разумевање	саобраћајног	раста	и	развоја.		
	
У	 чланку	 под	 називом	 ”Informal	 democracy	 in	 Patras,	 Greece:	 A	 mechanism	 for	 improved	
planning?”	 (1	 хетероцитат)	 коауторски	 објављеном	 у	 међународном	 часопису	 изузетних	
вредности	 (М21а)	 Cities,	 допринос	 кандидаткиње	 се	 огледа	 у	 концептуалној	 поставци	
рада,	тј.	критичком	преиспитивању	тест-планирања	као	неформалне	планске	процедуре	
за	 решавање	 комплексних	 просторних	 проблема.	 Прецизније,	 основне	 карактеристике	
датог	 метода	 се	 посматрају	 кроз	 параметре	 колаборативне	 рационалности,	 како	 је	
дефинишу	 Џудит	 Инес	 и	 Дејвид	 Бухер,	 ауторитети	 у	 области	 теорије	 планирања.	
Концептуална	 поставка	 рада	 је	 тестирана	 на	 примеру	 предлога	 измештања	 главне	
железничке	станице	у	Патрасу.	Крајњи	допринос	рада	је	у	критичкој	евалуацији	примене	
неформалне	 планске	 процедуре	 у	 планској	 традицији	 Грчке	 засноване	 на	 регулаторној	
димензији	планирања,	као	и	указивање	на	неопходне	кораке	ка	трансформацији	планске	
културе.	
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У	чланку	”Public	engagement	under	authoritarian	entrepreneurialism:	the	Belgrade	Waterfront	
project”	 (4	 хетероцитата)	публикованом	у	међународном	часопису	 (М23)	Urban	Research	
and	 Practice,	 др	 Ана	 Перић	 Момчиловић	 се	 самостално	 бави	 актуелном	 темом	
регенерације	 најпознатијег	 српског	 браунфилда,	 посебно	 се	 осврћући	 на	 тему	
партиципације	 јавности	 у	 датом	 процесу.	 Кроз	 критичку	 анализу	 примарних	 и	
секундарних	 извора,	 као	 и	 анализу	 дискурса	 коришћену	 у	 медијима	 и	 активностима	
доминантих	 стејкхолдера,	 пре	 свега	 представника	 власти	 и	 невладиних	 организација,	
кандидаткиња	 успешно	 осветљава	 надлежности	 и	 одговорности	 датих	 представника	
друштвене	 акције	 и	 позиционира	 их	 у	 шири	 друштвени	 оквир.	 Основне	 препоруке	
дефинисане	 у	 раду	 су	 од	 значаја	 не	 само	 за	 српски	 плански	 контекст,	 већ	 и	 за	 плански	
процес	у	сличним	друштвима.	
	
Чланак	 под	 називом	 ”Symbiotic	 architecture:	 Redefinition	 of	 recycling	 design	 principles”	 (2	
хетероцитата),	 коауторски	 објављен	 у	 међународном	 часопису	 (М23)	 Frontiers	 of	
Architectural	Research,	фокусира	се	на	појам	симбиотске	архитектуре	и,	кроз	аналогију	са	
принципима	симбиозе	из	домена	биологије,	нуди	иновативне	механизме	за	рециклажу	у	
пољу	 архитектонског	 дизајна.	 Допринос	 кандидаткиње	 огледа	 се	 у	 постављању	 ширег	
аналитичког	 оквира	коришћењем	 смерница	из	 области	 урбане	рециклаже	и	 браунфилд	
регенерације,	као	полазне	тачке	за	дефинисање	архитектонских	принципа	који	се	у	раду	
преиспитују	кроз	примере	напуштених	индустријских	комплекса.		
	
У	самостално	публикованом	чланку	”Institutional	cooperation	in	the	brownfield	regeneration	
process:	 Experiences	 from	 Central	 and	 Eastern	 European	 countries“	 (1	 хетероцитат)	 у	
међународном	 часопису	 (М23)	 European	 Spatial	 Research	 and	 Policy,	 др	 Ана	 Перић	
Момчиловић	 даје	 приказ	 административног	 оквира,	 као	 и	 легислативе	 и	 регулативе	
браунфилд	регенерације	у	оквиру	земаља	Дунавског	региона	–	Чешке,	Мађарске	и	Србије.	
Приликом	 анализе	 институционалног	 контекста,	 планских	 докумената,	 као	 и	
урбанистичких	политика	браунфилд	регенерације,	испитиван	 је:	 степен	хоризонталне	и	
вертикалне	 колаборације	 надлежних	 институција;	 постојање	 и	 позиција	 експертских	
агенција	за	браунфилд	регенерацију;	као	и	природа	колаборативних	планских	процедура,	
тј.	 да	 ли	 су	 прописане	 законом	 или	 припадају	 неформалним	 планским	 приступима.	
Закључак	 је	 да	 је	 за	 утемељење	 колаборативног	 планског	 приступа	 браунфилд	
регенерацији	 у	 Србији	 кључна	 адекватна	 процена	могућности	и	 ограничења	 у	 примени	
појединих	европских	искустава	у	циљу	ефикаснијег	процеса	доношења	одлука	у	области	
браунфилд	регенерације.		
	
Као	 први	 коаутор	 рада	 ”Spatial	 and	 urban	 planning	 in	 Serbia:	 A	 look	 through	 the	 lens	 of	
deliberative	approach“	(1	хетероцитат),	објављеном	у	националном	часопису	међународног	
значаја	(М24)	Spatium,	кандидаткиња	даје	критички	приказ	планске	праксе	у	Србији	кроз	
три	 историјска	 периода	 –	 социјалистички,	 постсоцијалистички	 и	 транзициони,	 а	 према	
претходно	 утврђеном	 моделу	 делиберативног	 планирања.	 Прецизније,	 кандидаткиња	
препознаје	 теоријске	 принципе	 делиберације	 у	 пракси	 српског	 планирања,	 утврђује	
степен	 њихове	 применљивости	 у	 различитим	 периодима	 и	 приказује	 условљеност	
специфичних	 делиберативних	 планских	 механизама	 ширим	 друштвеним,	 политичким,	
економским	и	идеолошким	контекстом.	Препоруке	 за	 савремену	планску	праксу	 Србије	
представљају	крајњи	допринос	рада.		
	
Др	Ана	Перић	Момчиловић	има	11	радова	у	зборницима	међународних	научних	скупова	
штампаних	 у	 целини	 (М33),	 од	 којих	 је	 пет	 радова	 објавила	 самостално	 или	 као	 први	
коаутор.	 Поред	 претходно	 поменуте	 тематике,	 кандидаткиња	 се	 у	 свом	 научном	 раду	
бави	 и	 осталим	 актуелним	 темама	 урбанистичког	 и	 просторног	 планирања:	 1)	
рециклажом	индустријског	наслеђа	(”Recycling	industrial	heritage:	promoting	local	diversity	
and	 cohesion	 in	 globalising	 cities”),	 као	 и	 активном	презервацијом	индустријског	 наслеђа	
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(”Active	Preservation	of	Industrial	Buildings:	Keeping	the	Identity	through	the	Change	of	Use”),	
2)	 планском	 културом	 на	 подручју	 Европе	 (”Spatial	 planning	 across	 European	 planning	
systems	and	social	models:	A	look	through	the	lens	of	planning	cultures	of	Switzerland,	Greece	
and	Serbia”)	и	3)	еволуцијом	планске	мисли	у	Србији	(”The	evolution	of	planning	thought	in	
Serbia:	Can	planning	be	‘resilient’	to	the	transitional	challenges?”).		
	
У	 оквиру	 научне	 монографије	 националног	 значаја,	 кандидаткиња	 је	 аутор	 три	
лексикографске	 јединице	 (М47),	 на	 тему:	 1)	 биополитика	 и	 архитектура,	 2)	 идеологије	
урбанизма	и	теорија	планирања,	и	3)	друштвена	пракса	у	архитектури.	
	
У	чланку	водећег	националног	часописа	(М51),	др	Ана	Перић	Момчиловић	се	коауторски	
бави	темом	браунфилд	регенерације,	прецизније	друштвеним	аспектом	датог	механизма	
одрживог	 развоја.	 Рад	 преиспитује	 социјалну	 кохезију	 као	 резултат	 ревитализације	
браунфилд	 локације.	 Допринос	 кандидаткиње	 је	 у	 структурирању	 рада	 у	 облику	
аргументативног	есеја.		
	
Студија	међународног	значаја	(М103)	под	називом	A	Vision	for	Territorial	Development	and	
Governance	 in	 the	 Western	 Balkans	 (of	 the	 TG-WeB	 -	Western	 Balkan	 Network	 on	 Territorial	
Governance)(Polis,	2019)	представља	стратешку	визију,	као	основ	за	израду	планова	вишег	
реда.	 Настала	 као	 резултат	 рада	 међународног	 тима	 експерата	 (са	 подручја	 Западног	
Балкана,	 као	 и	 Бугарске,	 Грчке,	 Италије,	 Луксембурга,	 Мађарске,	 Словачке,	 Словеније,	
Холандије	и	Хрватске)	у	оквиру	пројекта	”TG-WeB	–	Western	Balkan	Network	on	Territorial	
Governance“	 (2018-2022),	 студија,	 у	 ширем	 смислу,	 подразумева	 Западни	 Балкан	 кaо	
просперитетно	 подручје,	 са	 високим	 степеном	 кохезије	 и	 сарадње,	 уз	 поштовање	
историјске,	 културолошке	 и	 религијске	 разноликости.	 У	 домену	 просторног	 развоја	 и	
управљања	 визија	 обухвата	 четири	 основне	 димензије:	 1)	 спрегу	 људског	 капитала	 и	
природног	 окружења,	 засновану	 на	 рационалној	 употреби	 земљишта	 и	 функционалној	
интеграцији	 урбаних	 и	 руралних	 подручја;	 2)	 институционални	 оквир	 као	 подршку	
развоју	 друштвеног	 капитала	 и	 инклузивних	 демократских	 пракси	 одлучивања;	 3)	
полицентричност	и	повезаност	у	смислу	саобраћајне,	енергетске,	зелене	инфраструктуре	
и	економске	умрежености;	и	4)	партиципативно	и	multi-level	управљање,	за	шта	је	др	Ана	
Перић	Момчиловић	била	директно	одговорна	и	при	чему	је	допринела	не	само	теоријском	
расветљењу	 датих	 појмова,	 већ	 и	 анализи	 њихове	 практичне	 примене	 на	 подручју	
Западног	Балкана,	у	ширем,	и	Србије,	 у	ужем	смислу.	Основни	исход	студије	 је	пружање	
смерница	 за	 израду	 националних	 и	 супранационалних	 (нпр.	 међуграничних)	
инструмената	просторног	развоја	на	подручју	Западног	Балкана.	
	
У	 оквиру	 студије	 међународног	 значаја	 (М103)	 под	 називом	 Spatial	 and	 Transport	
Development	 in	 European	 Corridors	 –	 Example	 Corridor:	 Orient/East-Med.	 Connecting	 and	
Competing	 in	 Spaces	 of	 Europeаn	 Importance.	 Position	 Paper	 of	 the	 ARL	 (ARL,	 2019),	 која	 је	
настала	 као	 производ	 сарадње	 тима	 експерата	 из	 области	 саобраћаја,	 просторног	 и	
урбанистичког	 планирања	 са	 подручја	 Аустрије,	 Грчке,	 Немачке,	 Србије	 и	Швајцарске	 у	
оквиру	 пројекта	 ”Spatial	 and	 Transport	 Development	 in	 European	 Corridors	 –	 Example	
Corridor	 22,	 Hamburg-Athens”	 (2015-2018),	 допринос	 кандидаткиње	 као	 координатора	
поменутог	 пројекта	 и	 другог	 коаутора	 је	 у	 конципирању	 садржаја	 дате	 студије,	
усаглашавању	 различитих	 резултата	 истраживања	 и	 холистичком	 формулисању	
препорука.	Основни	део	експертизе	се	односи	на	критичку	процену	фактора	који	утичу	на	
развој	 коридора	 Хамбург-Атина	 као	 једног	 од	 девет	 основних	 европских	 коридора.	
Прецизније,	кандидаткиња	спроводи	анализу	на	четири	нивоа:	1)	интерконтиненталном,	
узимајући	у	обзир	параметре	у	области	демографије,	трговине	и	глобалних	саобраћајних	
трендова;	 2)	 супранационалном,	 тј.	 макрорегионалном	 нивоу,	 са	 увидом	 у	 економске	 и	
саобраћајне	параметре	земаља	дуж	коридора;	3)	регионалном,	 са	акцентом	на	тренутно	
стање	 и	 трендове	 развоја	 путног,	 железничког	 и	 речног	 саобраћаја	 у	 регионима	
појединачних	 земаља	 и	 међуграничним	 подручјима;	 и	 4)	 локалном,	 на	 којем	 је	 вршена	
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процена	ефеката	развоја	саобраћајне	инфраструктуре	на	простор	(у	физичком	смислу,	као	
и	 кроз	 призму	 колаборације	 различитих	 актера	 у	 планском	 процесу).	 Саставни	 део	
експертизе	 чине	 и	 основне	 смернице	 за	 будући	 интегрисани	 саобраћајни	 и	 просторни	
развој	 дуж	 коридора	 Хамбург-Атина,	 попут:	 постепеног	 развоја	 саобраћајне	
инфраструктуре	 у	 складу	 са	 сценаријем	 умереног	 раста	 тренутних	 потреба,	 стратешког	
приступа	интегрисаном	саобраћајном	и	просторном	развоју	и	фаворизације	неформалних	
планских	процедура	као	допуне	стандардним	планским	инструментима	приликом	израде	
планова	нижег	реда.	
	
Међународна	просторно-програмска	студија	(М103)	под	називом	CODE-ATHENS:	Rail	and	
City	 Development	 in	 Athens.	 Overview	 and	 Problematics	 (ETH	 Zurich,	 2016)	 је	 настала	 као	
производ	академске	 сарадње	три	универзитета	–	Швајцарског	федералног	технолошког	
института	 у	 Цириху,	 Националног	 техничког	 универзитета	 у	 Атини	 и	 Универзитета	 у	
Патрасу.	Допринос	др	Ане	Перић	Момчиловић	 се	огледа	у	конципирању	и	изради	датог	
документа	 која	 обухвата:	 историјски	 преглед,	 изазове	 савременог	 стратешког	 равоја	
саобраћајне	 мреже,	 одрживог	 урбаног	 развоја	 и	 рационалне	 употребе	 земљишта,	 уз	
акценат	 на	 потенцијал	 поновне	 употребе	 браунфилд	 локација	 у	 непосредној	 близини	
железничких	чворишта.	
	
	
4. САМОСТАЛНОСТ			
	

Самосталност	 је	 евалуирана	 кроз	 степен	 самосталности	 приликом	 писања	 радова	 (пре	
свега	 у	 категоријама	 М10	 и	 М20),	 као	 и	 кроз	 степен	 учешћа	 у	 реализацији	 радова	 у	
научним	 центрима	 у	 земљи	 и	 иностранству,	 углавном	 кроз	 националне	 и	 међународне	
пројекте.	
	
Степен	самосталности	приликом	писања	радова	
	
У	категорији	М14,	од	укупно	седам	радова,	др	Ана	Перић	Момчиловић	је	једини	аутор	или	
први	 коаутор	 пет	 радова.	 Комисија	 посебно	 издваја	 поглавље	 под	 називом	 ”Citizen	
Participation	 in	 Transitional	 Society:	 The	 Evolution	 of	 Participatory	 Planning	 in	 Serbia”	
(Routledge,	 2020),	 где	 кандидаткиња	 вешто	 анализира	 појам	 грађанске	 партиципације	
(како	га	дефинише	Шери	Арнстајн)	и	смешта	га	у	контекст	доминантих	планских	модела.	
Поред	исказаног	теоријског	знања,	кандидаткиња	влада	и	методологијом	у	емпиријском	
делу	рада,	где	на	конзистентан	начин	успешно	тестира	ниво	применљивости	теоријских	
принципа	 партиципативног	 планирања	 у	 планској	 пракси	 Србије	 у	 периоду	 од	 1945.	
године	до	данас.	У	поглављу	”Multi-Level	Governance	as	a	Tool	 for	Territorial	 Integration	 in	
Europe:	 Example	 of	 the	 Orient/East-Med	 Corridor”	 (ARL,	 2019),	 кандидаткиња	 показује	
способност	 интеграције	 знања	 из	 различитих	 дисциплина:	 урбаних	 студија,	 студија	
упрљављања,	 и	 политика	 европских	 интеграција.	 Кроз	 холистички	 приступ,	
кандидаткиња	 критички	 анализира	 појам	 ”управљање	 на	 више	 нивоа”	 кроз	 тзв.	 гранд	
теорије	 (grand	 theories)	 супранационализма	 и	 интерговернментализма.	 Као	 резултат,	
кандидаткиња	 препознаје	 специфичне	 облике	 мултидисциплинарне	 и	 мултисекторске	
сарадње	 од	 значаја	 на	 различитим	 територијалним	 нивоима:	 транснационалном,	
међуграничном	и	локалном.		
	
У	категоријама	М20,	др	Ана	Перић	Момчиловић	је	једини	аутор	или	први	коаутор	четири	
од	 укупно	 шест	 радова.	 Комисија	 посебно	 издваја	 чланак	 ”Public	 engagement	 under	
authoritarian	entrepreneurialism:	the	Belgrade	Waterfront	project”	(4	хетероцитата)	објављен	
у	 међународном	 часопису	 (М23)	 Urban	 Research	 and	 Practice,	 где	 се	 посебно	 огледа	
методолошки	 вешта	 организација	 рада	 триангулацијом	 различитих	 врста	 података	
(примарних	 и	 секундарних	 извора,	 као	 и	 медијских	 изјава)	 и	 коришћењем	 адекватних	
метода	за	њихову	анализу	(анализа	садржаја	и	анализа	дискурса).	У	чланку	под	називом	
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”Institutional	cooperation	in	the	brownfield	regeneration	process:	Experiences	from	Central	and	
Eastern	 European	 countries“	 (1	 хетероцитат)	 публикованом	 у	 међународном	 часопису	
(М23)	 European	 Spatial	 Research	 and	 Policy,	 кандидаткиња	 кроз	 систематичну	 анализу	
иностраних	 искустава	 тежи	 утемељењу	 планског	 приступа	 браунфилд	 регенерацији	 у	
Србији.	 У	 циљу	 ефикаснијег	 процеса	 доношења	 одлука	 у	 датој	 области,	 кандидаткиња	
оправдано	 бира	 сличан	 друштвени	 контекст	 за	 анализу	 и	 пружа	 убедљиву	 критичку	
проверу	могућности	и	ограничења	у	примени	појединих	европских	искустава	у	процесу	
регенерације	браунфилд	локација.			
	
Степен	учешћа	у	реализацији	радова	у	научним	центрима	у	земљи	и	иностранству	
	
Степен	самосталности	у	истраживачком	раду	др	Ане	Перић	Момчиловић	у	националним	
научним	 центрима	 се	 огледа	 кроз	 израду	 докторске	 дисертације	 под	 насловом	 ”Улога	
урбанистичког	 планирања	 у	 процесу	 регенерације	 браунфилд	 локација”	 на	
Архитектонском	факултету	Универзитета	у	Београду.	Прецизније,	дисертација	је	доказ	о	
кандидаткињином	познавању	и	 владању:	 савременим	концептима	 у	 домену	 браунфилд	
регенерације,	 изабраним	 областима	 у	 оквиру	 друштвене	 теорије	 и	 теорије	 планирања,	
као	 и	 широким	 спектром	 научних	 истраживачких	 метода	 у	 области	 урбанистичког	
планирања.	 Даље,	 кандидаткиња	 је	 у	 стању	 да	 издвоји	 адекватан	 теоријски	 оквир	 као	
контекст	 у	 којем	 се	 смешта	 истраживачки	 проблем,	 да	 би	 потом	 јасно	 дефинисала	
подручје	 истраживања.	 На	 крају,	 избором,	 разрадом	 и,	 потом,	 применом	 методолошког	
приступа	показала	да	је	у	потпуности	способна	за	самостални	научноистраживачки	рад.	
	
Кроз	учешће	на	националном	научноистраживачком	пројекту	”Препоруке	за	извођење	и	
правилно	 коришћење	 електричних	 и	 громобранских	 заштитних	 инсталација	 и	 развој	
методологије	 за	 верификацију	 њиховог	 квалитета	 са	 аспекта	 заштите	 грађевинских	
објеката	 од	 пожара”	 (2011-2019),	 под	 руководством	 Електротехничког	 факултета	
Универзитета	 у	 Београду,	 кандидаткиња	 се	 бавила	 датом	 тематиком	 електричних	 и	
громобранских	инсталација	на	полигону	јавног	градског	простора.	

	
У	 иностранству,	 др	 Ана	Перић	Момчиловић	 је	 учествовала	 као	 постдокторант	 у	 оквиру	
еминентног	Института	за	просторни	и	развој	предела	(Institute	 for	Spatial	and	Landscape	
Development,	 IRL),	 у	 окиру	 Швајцарског	 федералног	 технолошког	 института	 у	 Цириху	
(Swiss	Federal	Institute	of	Technology,	ETH	Zurich).	Исход	постдокторског	истраживања	под	
називом	 ”Sustainable	Land	Use	 in	 Serbia	 -	New	National	Capabilities	 for	Effective	Brownfield	
Regeneration”	 (2014-2015)	 је	 упознавање	 са	 иностраним	 (швајцарским)	 политикама	
одрживе	употребе	земљишта	и	њихова	модификација	ради	примене	на	подручју	Србије,	
што	 представља	 директно	 унапређење	 знања	 и	 вештина	 стечених	 радом	 на	 докторској	
дисертацији.	Са	аспекта	проширивања	индивидуалних	истраживачких	капацитета,	као	и	
стицања	 експертизе	 у	 области	 одрживе	 употребе	 земљишта:	 1)	 др	 Ана	 Перић	
Момчиловић	је	кроз	развијање	оригиналних	аргумената	и	способности	критичке	анализе,	
стекла	нова	теоријска	знања,	али	и	практичне	вештине	у	домену	браунфилд	регенерације,	
и	 2)	 применом	 нових	 алата	 за	 иновативни	 плански	 приступ	 браунфилд	 регенерацији,	
кандидаткиња	 је	 унапредила	 стратешке	 вештине	 у	 домену	 методологије	 утврђивања	
планских	 механизама	 и	 процедура	 за	 одрживу	 употребу	 земљишта,	 као	 и	 приликом	
конципирања	основних	стратегија	просторне	одрживости.	
	
У	 оквиру	 пројекта	 ”CODE	 ATHENS:	 Rail	 and	 City	 Development	 in	 Athens“	 (2014-2016)	
усмереног	 не	 само	 на	 промоцију	 академске	 сарадње	 образовних	 институција	 из	
Швајцарске	 и	 Грчке	 –	 Швајцарског	 федералног	 технолошког	 института	 у	 Цириху,	
Националног	 техничког	 универзитета	 у	 Атини	 и	 Универзитета	 у	 Патрасу,	 већ	 и	 на	
осветљавање	 дате	 тематике	 саобраћајног	 и	 урбаног	 развоја	 Атине,	 др	 Ана	 Перић	
Момчиловић	 је	 први	 коаутор	 просторно-програмске	 студије	 (М103)	 под	 називом	 CODE-
ATHENS:	 Rail	 and	 City	Development	 in	 Athens.	 Overview	 and	 Problematics	 (ETH	Zurich,	 2016).	
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Кандидаткиња	је	била	одговорна	за	припрему	историјског	прегледа	развоја	железничког	
саобраћаја	 у	 Грчкој,	 историјског	 прегледа	 урбаног	 развоја	 Атине,	 анализу	 тренутне	
ситуације,	 као	 и	 за	 пружање	 увида	 у	 главне	 препреке	 за	 интегрисани	 просторни	 и	
путнички	железнички	развој	 како	на	 потезу	 Ска-Пиреј,	 тако	и	 за	непосредно	 окружење	
главне	 железничке	 станице	 у	 Атини.	 Технички	 додатак	 о	 параметрима	 шинског	
саобраћаја	је	допринос	другог	коаутора	студије.	
	
У	оквиру	међународног	пројекта	”Spatial	and	Transport	Development	in	European	Corridors	
–	 Example	 Corridor	 22,	 Hamburg-Athens”	 (2015-2018),	 др	 Ана	 Перић	 Момчиловић	 је	
анагажована	на	месту	координатора	пројекта	заснованог	на	сарадњи	тима	експерата	из	
области	саобраћаја,	просторног	и	урбанистичког	планирања	са	подручја	Аустрије,	Грчке,	
Немачке,	Србије	и	Швајцарске.	Кандидаткиња	је	била	одговорна	за	конципирање	садржаја	
датог	 пројекта,	 организацију	 пројектних	 задатака,	 усаглашавање	 различитих	 резултата	
истраживања	 и	 холистичко	 формулисање	 препорука.	 Поред	 тога,	 низ	 практичних	
задатака	 попут	 организације	 полугодишњих	 радионица	 у	 градовима	 дуж	 коридора,	
координације	са	локалним	експертима,	дисеминације	резултата	пројекта	на	релевантним	
европским	 конгресима,	 и	 припреме	 публикација	 –	 монографије	 (М14),	 рада	 у	 часопису	
(М24),	 четири	 саопштења	 на	 конференцијама	 (М33)	 и	 међународне	 студије/експертизе	
(М103),	квалификују	кандидаткињу	за	успешно	руковођење	научним	пројектима.	
	
У	 оквиру	 пројекта	 ”TG-WeB	 –	 Western	 Balkan	 Network	 on	 Territorial	 Governance“	 (2018-
2022),	 који	 окупља	 међународни	 тим	 експерата	 (са	 подручја	 Западног	 Балкана,	 као	 и	
Бугарске,	 Грчке,	 Италије,	 Луксембурга,	 Мађарске,	 Словачке,	 Словеније,	 Холандије	 и	
Хрватске),	др	Ана	Перић	Момчиловић	је	ангажована	на	задацима	у	оквиру	радног	пакета	
на	 тему	 партиципативног	 и	 multi-level	 управљања	 територијалним	 развојем.	 Поред	 1)	
људског	 капитала	 и	 природног	 окружења,	 2)	 друштвеног	 капитала	 и	 инклузивних	
демократских	пракси	одлучивања,	и	3)	полицентричности,	дата	тематика	 је	препозната	
као	 једна	 од	 четири	кључне	 теме	истраживања.	 У	 складу	 са	 тим,	 у	 оквиру	публиковане	
стратешке	визије	(М103)	A	Vision	 for	Territorial	Development	and	Governance	 in	 the	Western	
Balkans	 of	 the	 TG-WeB	 -	 Western	 Balkan	 Network	 on	 Territorial	 Governance	 (Polis,	 2019),	
кандидаткиња	 је	 директно	 допринела	 не	 само	 теоријском	 расветљењу	 појмова	 попут	
партиципативног,	 колаборативног	 и	 multi-level	 управљања,	 већ	 и	 њиховој	 практичној	
примени	на	подручју	Западног	Балкана.		
	
	
5. ОРИГИНАЛНОСТ				
	
У	 складу	 са	 основним	 областима	 научног	 рада	 кандидаткиње	 које	 су	 претходно	
анализиране,	 Комисија	 као	 оригиналне	 и	 иновативне	 научне	 приступе	 препознаје	
следеће.	
	
У	области	урбане	регенерације,	кандидаткиња	се	бави	истраживањем	природе	планског	
процеса	 браунфилд	 регенерације	 и	 то	 кроз	 призму	 колаборативног	 планирања.	Иако	 је	
ова	 перспектива	 у	 великој	 мери	 покривена	 савременим	 истраживањима	 у	 домену	
ревитализације	 браунфилд	 локација,	 кандидаткиња	 ставља	 фокус	 на	 индивидуалне	
когнитивне	 капацитете,	 специфична	 знања	 (и	 експертска	 и	 искуствена)	 и	 вештине	
медијације,	преговарања	и	фасилитације	стејколдера	у	планском	процесу.	Тиме	се	фокус	
усмерава	ка	индивидуи,	тј.	индивидуалним	компетенцијама,	као	суштинском	предуслову	
за	успешну	колаборацију,	за	разлику	од	колективних	или	институционалних	норми	које	
су	углавном	предмет	истраживања	у	области	колаборативног	планирања.	
	
У	домену	студија	управљања	и,	посебно,	узимајући	у	обзир	концепт	multi-level	governance,	
кандидаткиња	 формира	 своју	 истраживачку	 експертизу	 на	 провереним	 теоријама	 и	
савременим	 истраживањима	 које	 дефинишу	 различите	 нивое	 multi-level	 управљања.	
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Посебно	 иновативним	 доприносом	 кандидаткиње	 сматра	 се	 креирање	 специфичних	
модела	 мултисекторске	 и	 мултидисциплинарне	 сарадње	 у	 односу	 на	 различите	
територијалне	нивое:	од	супранационалног	до	сублокалног.		
	
У	 области	 теорије	 планирања,	 кандидаткиња	 се	 ослања	 на	 литературу	 која	 покрива	
колаборативни	 плански	 модел	 и	 релевантне	 теорије	 (теорија	 комуникативне	 акције,	
теорија	 преговарања,	 и	 сл.),	 али	 и	 комбинује	 стечена	 знања	 са	 изворима	 у	 области	
критичког	 прагматизма.	 Примена	 оваквог	 приступа,	 који	 се	 заснива	 на	 практичном	
расуђивању,	 значају	 емпиријских	 налаза	 и	 потенцирању	 људског	 капитала	 и	
индивидуалних	капацитета,	посебно	је	адекватна	и	истовремено	се	сматра	иновативном	
приликом	 истраживања	 у	 области	 планске	 културе	 као	 једном	 од	 поља	 интересовања	
кандидаткиње.	
	
	
6. УТИЦАЈНОСТ	
	
Утицајност	је	утврђена	кроз	преглед	цитираности	радова	кандидаткиње,	при	чему	др	Ана	
Перић	Момчиловић	има	укупно	30	хетероцитата,	и	то:	2	цитата	радова	у	категорији	М10,	
22	 цитата	 радова	 у	 категорији	 М20,	 5	 цитата	 радова	 у	 категорији	 М30	 цитираних	 у	
часописима	рангираним	на	 SCI,	 SSCI	 и	AHCI	 листи,	 1	 цитат	 у	 категорији	М50	цитиран	 у	
часописима	 рангираним	 на	 SCI,	 SSCI	 и	 AHCI	 листи.	 Хетероцитати	 су	 приказани	 кроз	
навођење	цитираних	публикација,	као	и	оних	у	којима	су	цитирани.	
	

Хетероцитати	(радова	у	категорији	М12/M14)	
	

- 1	 цитат	 за	 рад:	 Papamichail,	 T.	 &	 Peric,	 A.	 (2018).	 Informal	 planning:	 Towards	
promoting	resilient	governance	in	Greece.	In	A.	Bisello,	D.	Vettorato,	P.	Laconte	&	S.	Costa	
(Eds.),	Smart	and	Sustainable	Planning	for	Cities	and	Regions	(Results	of	SSPCR	2017)	(pp.	
523-536).	Cham:	Springer	International	Publisher	AG.		

1. Mishra,	A.	(2019).	The	Process	of	Informal	Spatial	Planning:	A	Literature	Overview.	
Baltic	Journal	of	Real	Estate	Economics	and	Construction	Management,	7,	216-227.	
	

- 1	 цитат	 за	 рад:	 Peric,	 A.	 (2016).	 Integrated	 Spatial	 and	 Transport	 Development:	 A	
Multilevel	 Perspective.	 In	B.	 Scholl,	 K.	Moraitis,	 V.	 Pappas,	 A.	 Peric	&	 I.	 Frezadou	 (Eds.),	
CODE:	ATHENS!	Railway	and	City	Development	 in	Athens	(pp.	37-47).	Zurich:	Institute	for	
Spatial	and	Landscape	Development,	ETH	Zurich.	

2. Nowak,	M.J.	(2020).	Integrated	development	planning	and	local	spatial	policy	tools.	
Journal	of	Economics	and	Management,	41(3),	69-86.	

	

Хетероцитати	(радова	у	категорији	М21-24)	
	

- 4	 цитатa	 за	 рад:	 Peric,	 A.	 (2020).	 Public	 engagement	 under	 authoritarian	
entrepreneurialism:	the	Belgrade	Waterfront	project.	Urban	Research	and	Practice,	13(2),	
213-227,	SSCI. 

3. Noup,	 S.	 &	 Thornton,	 A.	 (2020).	 Community	 participation	 in	 contemporary	 urban	
planning	 in	Cambodia:	The	examples	of	Khmuonh	and	Kouk	Roka	neighbourhoods	
in	Pnom	Penh.	Cities,	103,	DOI:	10.1016/j.cities.2020.102770. 

4. Bartlett,	W.	 (2020).	 International	 assistance,	 donor	 interests,	 and	 state	 capture	 in	
the	 Western	 Balkans.	 Journal	 of	 Contemporary	 European	 Studies,	 DOI:	
10.1080/14782804.2020.1794801.	
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Belgrade.	 Eurasian	 Geography	 and	 Economics,	 DOI:	
10.1080/15387216.2020.1768133. 

6. Jocić,	 N.	 (2020).	 Culture-Led	 Urban	 Development	 vs.	 Capital-Led	 Colonization	 of	
Urban	Space:	Savamala—End	of	Story?	Urban	Sci.,	4,	35.	
 

- 1	цитат	за	рад:	Papamichail,	T.	&	Peric,	A.	(2018).	Informal	democracy	in	Patras,	Greece:	
A	mechanism	for	improved	planning?	Cities,	74,	334-342,	SSCI.			

7. Kelemenis,	A.	&	Galiatsatou,	P.	(2018).	A	methodological	approach	to	identify	policy	
priorities	of	municipalities	in	Greece.	Energy	Procedia,	153,	376-382.	
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7. МЕЂУНАРОДНА	НАУЧНА	САРАДЊА	
	
Ангажовање	 у	 међународној	 научној	 сарадњи	 др	 Ане	 Перић	 Момчиловић	 подразумева	
учешће	 у	 међународним	 научним	 пројектима	 (укупно	 5),	 као	 и	 боравак	 на	 иностраним	
универзитетима	(укупно	2).	

	
Међународни	пројекти		
	
1. Western	Balkans	Network	on	Territorial	Governance	

Матична	 институција	 пројекта:	 Co-PLAN,	 Institute	 for	 Habitat	 Development,	 Tirana,	
Albania	
Период	реализације	пројекта:	05.2018.	-	12.2022.	
Интернационално	 учешће:	 Западни	 Балкан,	 Бугарска,	 Грчка,	 Италија,	 Луксембург,	
Мађарска,	Словачка,	Словенија,	Холандија,	Хрватска	
Кључне	 речи:	 TERRITORIAL	 GOVERNANCE,	 INSTITUTIONAL	 AND	 SOCIAL	 CAPITAL,	
POLYCENTRICITY,	INCLUSIVE	URBAN	PLANNING		
	

2. Spatial	 and	 Transport	 Development	 along	 European	 Corridors:	 Example	 Corridor	
22,	Hamburg-Athens	
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Матична	 институција	 пројекта:	 ARL	 (Academy	 for	 Spatial	 Research	 and	 Planning),	
Hannover,	Germany	
Период	реализације	пројекта:	01.2015	-	12.2018.		
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4. Sustainable	Land	Use	in	Serbia	–	New	National	Capabilities	for	Effective	Brownfield	
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5. BROWNINFO.	Methodological	Framework	for	Brownfield	Database	Development	
Матична	 институција	 пројекта:	 Архитектонско-грађевински	 факултет,	 Бања	 Лука,	
Република	Српска	
Период	реализације	пројекта:	11.2013	-	11.2014.		
Интернационално	 учешће:	 Чешка,	 Словенија,	 Црна	 Гора,	 Албанија,	 Босна	 и	
Херцеговина,	Србија,	Република	Српска		
Кључне	 речи:	 URBAN	 RENEWAL,	 BROWNFIELD	 REGENERATION,	 BROWNFIELD	
DATABASE	

	
Боравак	на	иностраним	универзитетима	
	
1. 09.2014	–	09.2015.	

ETH	Zurich	(Swiss	Federal	Institute	of	Technology),	Switzerland		
Institute	for	Spatial	and	Landscape	Development	(IRL,	D-BAUG)	
Chair	of	Spatial	Planning	and	Development	
	
Финансирана	од	стране	Владе	Швајцарске	Конфедерације	и	Државног	секретаријата	
за	 образовање	 и	 истраживање	 (SERI	 –	 State	 Secretariat	 for	 Education	 and	 Research)	
кроз	 стипендију	 Swiss	 Government	 Scientific	 Excellence	 Scholarship:	 Postdoctoral	
Research,	 др	 Ана	 Перић	 Момчиловић	 борави	 на	 Институту	 за	 просторни	 и	 развој	
предела	(IRL,	D-BAUG,	ETH	Zurich)	у	току	шк.	2014/2015.	у	својству	постдокторанта.	
Кроз	постдокторско	истраживање	на	тему	„Одржива	употреба	земљишта	у	Србији	–	
нове	 националне	 могућности	 за	 ефективну	 регенерацију	 браунфилд	 локација“	
(Sustainable	 Land	 Use	 in	 Serbia	 –	 New	 National	 Capabilities	 for	 Effective	 Brownfield	
Regeneration),	 кандидаткиња	 успоставља	 директну	 надградњу	 на	 стечена	 знања	 и	
вештине	 током	 рада	 на	 докторској	 дисертацији.	 У	 ширем	 смислу,	 крајњи	 исход	
пројекта	 се	 односи	 на	 дефинисање	 препорука	 насталих	 на	 основу	 увида	 у	
швајцарска	искуства	у	домену	регенерације	браунфилд	локација,	као	и	на	смернице	
за	њихову	примену	у	контексту	одрживог	коришћења	земљишта	у	Србији.	
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2. 02.2011	–	09.2011	
ETH	Zurich	(Swiss	Federal	Institute	of	Technology),	Switzerland		
Institute	for	Spatial	and	Landscape	Development	(IRL,	D-BAUG)	
Chair	of	Spatial	Planning	and	Development	
	
Финансирана	од	стране	Фонда	за	младе	таленте,	Министарства	омладине	и	спорта	
Републике	Србије,	кандидаткиња	борави	у	току	летњег	семестра	шк.	2010/2011.	на	
Институту	 за	 просторни	 и	 развој	 предела	 (IRL,	 D-BAUG,	 ETH	 Zurich),	 где	 се	 као	
гостујући	 истраживач	 под	 надзором	 проф.	 др	 Бернда	 Шола	 (Bernd	 Scholl)	 бави	
истраживањима	у	циљу	израде	докторске	дисертације.		

	
	
8. ОРГАНИЗАЦИЈА	НАУЧНОГ	РАДА				
	
Приликом	 евалуације	 организације	 научног	 рада	 кандидаткиње,	 посебно	 се	 издваја	
руковођење	пројектима	и	руковођење	научним	и	стручним	друштвима.	

	
Руковођење	пројектима,	потпројектима	и	задацима		
	
Руководилац	пројекта:	
	
Назив	пројекта:	Sustainable	Land	Use	 in	Serbia	–	New	National	Capabilities	 for	Effective	
Brownfield	Regeneration		
Матична	институција	пројекта:	Institute	for	Spatial	and	Landscape	Development,	ETH	Zurich,	
Zurich,	Switzerland	
Период	реализације	пројекта:	09.2014	-	09.2015.		

Циљ	пројекта:		

Дефинисање	смерница	за	одрживу	регенерацију	браунфилд	локација	у	Србији	заснованих	
на	искуствима	просторног	развоја	Швајцарске.		

Aктивности:		

- Истраживање	 швајцарског	 друштвеног	 контекста	 директне	 демократије	 наспрам	
концепта	 делиберативне	 демократије,	 као	 адекватног	 оквира	 за	 спровођење	
колаборативних	планских	процедура;	

- Анализа	швајцарског	институционалног	оквира	просторног	развоја;	
- Анализа	генералне	швајцарске	просторне	политике,	као	и	оних	посебно	повезаних	

са	регенерацијом	браунфилда	као	механизмом	одрживог	просторног	развоја;	
- Идентификација	 неформалних	 инструмената	 просторног	 развоја	 као	 допуне	

формалним	планским	механизмима;	
- Идентификовање	главних	принципа	тест-планирања	као	колаборативне	процедуре	

за	решавање	сложених	просторних	проблема;	
- Критичка	 оцена	 тест-планирања	 у	 односу	 на	 претходно	 развијени	 концептуални	

модел	управљања	регенерацијом	браунфилда;	
- испитивање	 могућности	 и	 принципа	 модификације	 швајцарских	 планских	

инструмената	у	циљу	њихове	примене	у	оквиру	планског	контекста	Србије.	
	

Координатор	пројекта:	
	
Назив	пројекта:	Spatial	and	Transport	Development	along	European	Corridors:	Example	
Corridor	22,	Hamburg-Athens	
Матична	институција	пројекта:	ARL	(Academy	for	Spatial	Research	and	Planning),	Hannover,	
Germany	
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Период	реализације	пројекта:	01.2015-12.2018.	

Циљ	пројекта:		

Утврђивање	 елемената	 multi-level	 territorial	 governance	 приступа	 на	 подручју	 макро-
региона	 обухваћеним	 коридором	 Хамбург-Атина,	 кроз	 истраживање	 односа	 између	
просторног	и	транспортног	развоја	у	градовима,	регионима	и	државама	дуж	коридора.	

Активности:		

- Идентификовање	критичних	зона	 (и	инфраструктурних	и	административних)	дуж	
коридора	

- Анализа	 институционалног	 оквира	 и	 просторних	 и	 саобраћајних	 политика	 	 на	
различитим	 територијалним	 нивоима:	 транснационалном	 (европском),	
регионалном	(прекограничном	и	унутар	националних	држава)	и	локалном	нивоу;	

- Утврђивање	 механизама	 за	 интегрисани	 просторни	 и	 транспортни	 развој	 дуж	
коридора	Хамбург-Атина;	

- Креирање	 препорука	 за	 интегрисани	 просторни	 и	 транспортни	 развој,	 као	 и	 за	
ефикасну	институционалну	сарадњу.	

Практични	задаци:		

- Организовање	радионица	на	различитим	локацијама	дуж	коридора;	
- Укључивање	локалних	 стручњака	из	 јавног,	 приватног,	НВО	и	 академског	 сектора		

релевантинх	у	области	просторног	развоја	и	саобраћаја;	
- Припрема	пројектних	извештаја;	
- Координација	пројектне	базе	података:	https://code-hamburg-athens.ethz.ch	
- Уређивање	 студије:	 Scholl,	 B.,	 Peric,	 A.,	 Niedermaier,	 М.	 et	 al.	 (2019).	 Spatial	 and	

Transport	 Development	 in	 European	 Corridors	 -	 Example	 Corridor:	 Orient/East-Med.	
Connecting	 and	 Competing	 in	 Spaces	 of	 Europeаn	 Importance.	 Position	 Paper	 of	 the	 ARL,	
112.	 Hannover:	 Academy	 for	 Spatial	 Research	 and	 Planning,	 65	 рр.	 (with	 annex),	 ISSN	
1611-9983.	

- Уређивање	публикације:	Scholl,	B.,	Peric,	A.	&	Niedermaier,	M.	(Eds.)	(2019).	Spatial	and	
transport	 infrastructure	development	 in	Europe:	 example	of	 the	Orient/East-Med	 corridor.	
Hannover:	Academy	for	Spatial	Research	and	Planning	(ARL),	314	pp,	ISBN	978-3-88838-
096-9.	

- Уводно	предавање:		
“Urban	 Nodes	 along	 the	 OEM	 Corridor:	 The	 Economic	 Perspective	 of	 the	 Transport	
Infrastructure	Development”		
1st	 Joint	 Working	 Group	 Meeting	 on	 Economic	 Aspects	 of	 Transport	 (Panel	 in	 the	
framework	of	the	Corridor	Fora	of	the	Orient/East-Mediterranean	and	the	Rhine-Danube	
Core	Network	Corridors)	
INEA,	Brussels,	Belgium,	June	19,	2019	

- Учешће	у	панел	дискусији	(по	позиву):		
TEN-T	 &	 CEF	 Conference	 –	 Session	 4:	 Transport	 infrastructure	 as	 an	 enabler	 to	
economic	 growth	 along	 the	 Elbe,	 Rhine	 and	 Danube	 regions	
(http://tentcefro.eu/#schedule)	
European	 Commission	 (DG	 MOVE)	 &	 Romanian	 Presidency	 of	 the	 Council	 if	 the	
European	Union,		
Bucharest,	Romania,	March	28,	2019	
	

Руковођење	научним	и	стручним	друштвима		
	
- Научно-стручна	организација:	

ISOCARP	 (International	 Society	 of	 City	 and	 Regional	 Planners)	 je	 непрофитна	
професионална	 организација	 која	 окупља	 више	 од	 800	 чланова	 из	 више	 од	 80	
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земаља	 широм	 света.	 Састав	 удружења	 чини	 62%	 професионалних	 планера	 из	
различитих	сектора,	као	и	38%	чланова	представника	научне	заједнице.	

Функција:		
Члан	извршног	и	управног	одбора	(Executive	Committee	Member	&	Board	Member),	
руководилац	сектора	за	награде,	маркетинг	и	комуникацију,	
https://isocarp.org/about-isocarp/the-executive-committee/	

Мандат:	2016-2022.	
	
	
9. ОСТАЛИ	ПОКАЗАТЕЉИ	УСПЕХА	У	НАУЧНОМ	РАДУ			

	
Као	значајне	показатеље	успеха	у	научном	раду	кандидаткиње,	Комисија	издваја	следеће:	
награде	 и	 признања	 за	 научни	 рад	 (укупно	 2),	 чланства	 у	 програмским	 одборима	
међународних	 скупова	 (укупно	 4),	 чланство	 у	 одбору	 научног	 друштва,	 чланство	 у	
уређивачком	 одбору	 часописа,	 жирирање,	 уводна	 предавања	 на	 конференцијама	 и	
предавања	по	позиву	(укупно	8),	уређивање	монографија	(укупно	3),	менторства	(укупно	
6)	и	педагошки	рад.	

	
Награде	и	признања	за	научни	рад	
	
1. Награда	 Удружења	 урбаниста	 Србије	 на	 XXIV	 Међународном	 салону	 урбанизма	 у	
категорији	 Истраживања	 и	 студије	 из	 области	 просторног	 и	 урбанистичког	
планирања	 за	 међународни	 научноистраживачки	 пројекат	 „BROWNINFO.	
Методолошки	оквир	за	креирање	интерактивне	базе	података	браунфилд	локација“	

						Ниш,	06.	новембар	2015.		

2. Награда	Привредне	коморе	Београда	за	најбољу	докторску	дисертацију		одбрањену	
на	Универзитету	у	Београду	у	току	шк.	2012/2013.	године	

									Београд,	16.	април	2014.	
	
Чланство	у	програмским	одборима	међународних	скупова	
	
1. ISОCARP	Annual	Congress	”Post-Oil	City:	Planning	for	Urban	Green	Deals”	

Организација:	ISOCARP	(International	Society	of	City	and	Regional	Planners)	
online,	08.	новембар.2020–04.	фебруар	2021.		

2. ISОCARP	Annual	Congress	”Beyond	the	Metropolis”	
Организација:	ISOCARP		
Џакарта,	Индонезија,	09–13.	септембар	2019.		

3. ISОCARP	Annual	Congress	”Сool	Planning:	Climate	Change	and	Our	Urban	Future”	
Организација:	ISOCARP		
Бодо,	Норвешка,	01–05.	октобар	2018.		

4. ISОCARP	Annual	Congress	”Cities	Save	the	World.	Let's	Reinvent	Planning”	
Организација:	ISOCARP		
Амстердам/Ротердам,	Холандија,	19–23.	октобар	2015.		

	

Чланство	у	одборима	научних	друштава		
	
- Научна	организација:	AESOP	(Association	of	European	Schools	of	Planning)		

Одбор:	Quality	Recognition	Working	Group,	
https://www.aesop-planning.eu/en_GB/quality-recognition	
Мандат:	2019-2022.	
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Чланство	у	уређивачким	одборима	часописа	
	
- Urban	and	Regional	Planning,	ISSN	2575-1689	

Science	Publishing	Group	Inc.,	http://www.sciencepublishinggroup.com/j/urp	
												Мандат:	2020-2022.	

	
Жирирање	
	
- Награда:	 ISOCARP	 (International	 Society	 of	 City	 and	 Regional	 Planners)	 Gerd	 Albers	

Award	–	годишња	награда	за	најбољу	научну	публикацију	(монографију,	поглавље	у	
монографији,	чланак	у	научном	часопису)	чланова	ISOCARP-а	
Функција:	председник	жирија	
Мандат:	2016-2022.	

	
Уводна	предавања	на	конференцијама	и	предавања	по	позиву	
	
Уводна	предавања	

	
1. “Urban	 Nodes	 along	 the	 OEM	 Corridor:	 The	 Economic	 Perspective	 of	 the	 Transport	

Infrastructure	Development”		
1st	 Joint	 Working	 Group	 Meeting	 on	 Economic	 Aspects	 of	 Transport	 (Panel	 in	 the	
framework	of	the	Corridor	Fora	of	the	Orient/East-Mediterranean	and	the	Rhine-Danube	
Core	Network	Corridors)	
INEA,	Brussels,	Belgium,	June	19,	2019	

2. “The	Role	of	Urban	Nodes	in	TEN-T:	A	Governance	Perspective”		
Urban	 Nodes	 Forum	 (Conference	 in	 the	 framework	 of	 the	 Horizon	 2020	 project	 “Vital	
Nodes”)	
Budapest,	Hungary,	April	4,	2019		
(http://vitalnodes.eu/wp-content/uploads/2018/12/Vital-Nodes_Urban-Nodes-forum-
agenda_v03.pdf)	
	

Предавања	по	позиву	
	

1. “Urban	Planning	in	Belgrade:	An	Historical	Trajectory	and	Contemporary	Challenges”	
	TU	Delft,	Borders	&	Territories	International	Design	Studio	
	April	28,	2020	(online)	

2. “Швајцарска	планска	култура:	изазови	и	перспективе	просторног	развоја”	
Универзитет	у	Београду,	Географски	факултет	
Београд,	27.	фебруар	2020.	

3. “Orient/East-Med	Corridor:	Overview,	Challenges	and	Potentials”	
Orient/East-Med	 (OEM)	 Corridor	 Conference	 “Connecting	 Spaces	 of	 European	
Importance”	
TU	Vienna,	Vienna,	Austria,	January	17,	2020	

4. “Spatial	and	Transport	Development:	Global,	European	and	Swiss	Perspectives”	
CAS	in	Public	Governance	and	Administration,	Policy	Domain:	Urbanisation	and	Mobility	
ETH	Zurich,	Zurich,	Switzerland,	September	11,	2018	

5. “Integrated	Spatial	and	Transport	Development	in	Europe”		
CAS	in	Public	Governance	and	Administration,	Policy	Domain:	Urbanisation	and	Mobility	
ETH	Zurich,	Zurich,	Switzerland,	September	11,	2017	
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6. “Brownfield	Regeneration	in	Budapest:	From	a	Slum	Area	to	the	New	District	Centre”		
Symposium	“Theories	and	Methods:	How	to	Teach	Them	in	Spatial	Planning?”		
ETH	Zurich,	Zurich,	Switzerland,	February	16,	2017	

	
Уређивање	монографија	
	
1. Scholl,	B.,	Peric,	A.	&	Niedermaier,	M.	 (Eds.)	 (2019).	Spatial	and	 transport	 infrastructure	

development	 in	Europe:	example	of	 the	Orient/East-Med	corridor.	Hannover:	Academy	 for	
Spatial	Research	and	Planning	(ARL),	314	pp,	ISBN	978-3-88838-096-9.	

2. Scholl,	 B.,	Peric,	 A.	 &	 Signer,	 R.	 (Eds.)	 (2018).	Spatial	 Planning	 Matters!	 Inspiring	
Stories	and	Fundamental	 Topics.	Zurich:	 vdf	 Hochschulverlag	 ETH	 Zurich,	 232	 pp,	 ISBN	
978-3-7281-3907-8.	

3. Scholl,	B.,	Moraitis,	K.,	Pappas,	V.,	Peric,	A.	&	Frezadou,	 I.	 (Eds.)	 (2016).	CODE:	ATHENS!	
Railway	 and	 City	 Development	 in	 Athens.	 Zurich:	 Institute	 for	 Spatial	 and	 Landscape	
Development,	ETH	Zurich,	213	pp,	ISBN	978-3-906327-48-8.	

4. Scholl,	 B.,	 Dubbeling,	 M.	 &	Peric,	 A.	 (Eds.)	 (2015).	 Ten	 Years	 of	 UPATs:	 Reflections	 and	
Results.	Zurich:	vdf	Hochschulverlag	ETH	Zurich,	242	pp,	ISBN	978-3-7281-3717-3.	

	
Менторство	
	
Менторство	при	изради	докторских	радова	

Члан	комисије	(2016-2018):	

- Кандидат:	Милутин	Миљуш	
Универзитет:	Универзитет	у	Београду,	Архитектонски	факултет	
Наслов	докторске	дисертације:	“Јавна	делиберација	у	планирању	пренамене	војних	
браунфилд	локација	”	
Место	и	датум	одбране:	Београд,	08.	септембар	2018.	

Коментор	(2013-2015):	

- Кандидат:	Милан	Шијаковић	
Универзитет:	UPC	 -	Univesitat	Politecnica	de	Catalunya,	Barselona	Tech.	Department	of	
Architectural	Projects	
Наслов	 докторске	 дисертације:	 “Recycling	 Industrial	 Architecture:	 The	 Redefinition	 of	
Recycling	Principles	in	the	Context	of	Sustainable	Architectural	Design”	
Место	и	датум	одбране:	Барселона,	20.	јул	2015.	

	
Менторство	при	изради	MAS	(Master	of	Advanced	Studies)	радова	

Ментор	(2018/2019):	

- Кандидат:	Sibèlle	Urben	
Универзитет:	ETH	Zurich,	Institute	for	Spatial	and	Landscape	Development,	MAS	Spatial	
Planning	
Наслов	мастер	тезе:	 “The	Skyline	of	Globalisation:	The	 Impact	of	Globalisation	on	Urban	
Identity	on	the	Example	of	Zurich-West,	Switzerland	”	
Место	и	датум	одбране:	Цирих,	04.	октобар	2019.	
	

Менторство	при	изради	мастер	радова	

Члан	комисије	(2014/2015;	2016/2017):	

- Кандидат:	Camila	Philipp	
Универзитет:	ETH	Zurich,	Institute	for	Spatial	and	Landscape	Development,	MSc	RE&IS	
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Наслов	 мастер	 тезе:	 “Standortfaktoren	 bei	 der	 Umnutzung	 von	 Industriearealen	 für	 die	
Innenentwicklung”	
Место	и	датум	одбране:	Цирих,	31.	јануар	2017.	

- Кандидат:	Erik	Olofsson,	Master	student		
Универзитет:	ETH	Zurich,	Institute	for	Spatial	and	Landscape	Development,	MSc	RE&IS	
Наслов	мастер	тезе:	“Measures	and	Actions	to	Promote	Sustainable	Transportation	in	the	
Limmat	Valley“	
Место	и	датум	одбране:	Цирих,	26.	јун	2015.	

- Кандидат:	Pablo	Acebillo,	Master	student		
Универзитет:	ETH	Zurich,	Institute	for	Spatial	and	Landscape	Development,	MSc	RE&IS	
Наслов	 мастер	 тезе:	 “Hinterland	 Port	 Development	 in	 the	 Metropolitan	 Region	 of	
Barcelona”	

												Место	и	датум	одбране:	Цирих,	26.	јануар	2015.	

	
Педагошки	рад	
	
У	 току	 вишегодишњег	 рада	 (2008-2015)	 на	 Департману	 за	 урбанизам	 Архитектонског	
факлутета	 Универзитета	 у	 Београду,	 др	 Ана	 Перић	Момчиловић	 учествује	 у	 настави	 на	
укупно	 15	 предмета	 –	 из	 домена	 просторног	 и	 урбанистичког	 планирања,	 као	 и	
урбанистичког	пројектовања,	што	резултира	константном	надградњом	сопствених	знања	
и	вештина	у	области	педагошког	рада.		
	
Од	 септембра	 2016.	 године	 ангажована	 је	 као	 предавач	 на	 Швајцарском	 федералном	
технолошком	институту	 у	Цириху,	 на	Мастер	 академском	програму	Просторни	развој	 и	
инфраструктурни	системи	(REIS	–	Spatial	Development	and	Infrastrcutural	Systems),	где	води	
два	 предемета:	 Европски	 аспекти	 просторног	 развоја	 и	 Теорија	 и	 методологија	
просторног	планирања.		
	
Др	Ана	Перић	Момчиловић	доприноси	подизању	квалитета	наставног	процеса	кроз	низ	
гостујућих	 предавања	 по	 позиву,	 како	 на	 Архитектонском	 факултету	 Универзитета	 у	
Београду	(укупно	11	предавања	на	различитим	нивоима	студија:	докторским	–	2,	мастер	–	
1	и	основним	–	8),	тако	и	на	Швајцарском	федералном	технолошком	институту	у	Цириху	
(укупно	8).	
	
	
10. ЗАКЉУЧАК			
	
На	 основу	 детаљног	 увида	 у	 поднету	 документацију,	 Комисија	 закључује	 да	
кандидаткиња	 испуњава	 све	 квантитативне	 и	 квалитативне	 услове	 за	 избор	 у	 звање	
виши	научни	сарадник.		
	
Комисија	 констатује	 да	 научноистраживачки	 рад	 др	 Ане	 Перић	 Момчиловић	 пружа	
значајан	 допринос	 развоју	 теорије	 и	 праксе	 у	 пољу	 архитектуре	 и	 урбанизма,	 односно	
урбанизма	и	просторног	планирања,	као	научне	дисциплине.	Комисија	такође	закључује	
да	 је	 укупан	научни	опус	 кандидаткиње	веома	 садржајан,	 те,	 стога,	 значајно	 доприноси	
унапређењу	 сазнања	 у	 ужој	 научној	 области	 урбанизма	 и	 просторног	 планирања.	 Као	
посебно	 важне	 елементе	 који	 опредељују	 кандидаткињу,	 комисија	 посебно	 истиче	
следеће:	 постдокторско	 научно	 усавршавање	 у	 иностранству,	 координацију	
међународног	 научног	 пројекта,	 учешће	 на	 међународним	 и	 националним	
научноистраживачким	 пројектима,	 активан	 допринос	 међународним	 студијама,	
публикације	 од	 значаја	 за	 промоцију	 науке	 у	 Србији,	 награђену	 докторску	 дисертацију,	
чланство	 у	 извршном	 и	 управном	 одбору	 међународне	 професионалне	 организације	
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(ISOCARP),	 менторства,	 као	 и	 континуиран	 педагошки	 рад.	 Кроз	 анализу	 остварених	
научних	резултата,	Комисија	констатује	да	 је	кандидаткиња	показала	оспособљеност	за	
самостални	научни	рад	и	презентацију	резултата	научних	истраживања.		
	
Увидом	 у	 све	 елементе	 укупних	 резултата	 рада	 кандидаткиње,	 на	 основу	 Закона	 о	
високом	образовању,	Закона	о	научноистраживачкој	делатности,	Правилника	о	поступку	
и	 начину	 вредновања	 и	 квантитативном	 исказивању	 научноистраживачких	 резултата	
истраживача,	 Статута	 Универзитета	 у	 Београду	 и	 Статута	 Универзитета	 у	 Београду	 –	
Архитектонског	факултета,	 Комисија	 констатује	 да	 је	 кандидаткиња	 успешно	 испунила	
све	потребне	услове	да	буде	изабрана	у	научно	звање	–	виши	научни	сарадник	у	научној	
области	 Архитектура	 и	 урбанизам	 и	 ужој	 научној	 области	 Урбанизам	 и	 просторно	
планирање.	 Сагласно	 томе,	 Комисија	 са	 посебним	 задовољством	 предлаже	 Наставно-
научном	 већу	 Архитектонског	 факултета	 Универзитета	 у	 Београду	 да	 прихвати	 овај	
Извештај	 и	 упути	 предлог	 Министарству	 просвете,	 науке	 и	 технолошког	 развоја	 ради	
избора	др	Ане	Перић	Момчиловић	у	научно	звање	–	виши	научни	сарадник	за	ужу	научну	
област	Урбанизам	и	просторно	планирање.		
	
	
Београд,	
05.	октобар	2020.	године	
	
	
	
	

																																																																																								Чланови	Комисије:	
	
	

др	Марија	Маруна,	
редовни	професор	Архитектонског	факултета	Универзитета	у	Београду	

	
	

_______________________________	
	
	
	

др	Лидија	Ђокић,	
редовни	професор	Архитектонског	факултета	Универзитета	у	Београду	

	
	

_______________________________	
	
	

	
др	Мина	Петровић,	

редовни	професор	Филозофског	факултет	Универзитета	у	Београду	
	
	

_______________________________	
	
	
	
	

	


