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                 Пбразац 4 Д 

Д) ППЉЕ УМЕТНПСТИ (пбразпвнп-уметнишка пбласт Архитектура) 

 

С А Ж Е Т А К 

РЕФЕРАТА КПМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА  

ЗА ИЗБПР У ЗВАОЕ  

 

 

I - П КПНКУРСУ 

Назив факултета:     Универзитет у Бепграду - Архитектпнски факултет 

Ужа наушна, пднпснп уметничка пбласт:  Архитектпнскп прпјектпваое 

Брпј кандидата кпји се бирају:    1 (један) 

Брпј пријављених кандидата:    3 (три) 

Имена пријављених кандидата: 

       1. Милпщ Ненадпвић 

       2. Александар Јпванпвић 

       3. Катарина Анђелкпвић 

 

 

II - П КАНДИДАТИМА 

 

КАНДИДАТ  1 

1) - Пснпвни бипграфски ппдаци 

 

- Име, средое име и презиме:   МИЛПШ МАТЕЈА НЕНАДПВИЋ 

- Датум и местп рпђеоа:   21.05.1968., Бепград 

- Устанпва где је заппслен: / 

- Зваое/раднп местп:     

- Наушна, пднпснп уметнишка пбласт   

 

2) - Стручна бипграфија, диплпме и зваоа 

 

Оснпвне студије: 

- Назив устанпве:     Универзитет у Бепграду - Архитектпнски факултет 

- Местп и гпдина заврщетка:   Бепград, 1998.  

 

- Ужа научна, пднпснп уметнишка пбласт: Архитектура и урбанизам 

 

Дпсадащои избпри у наставна и наушна зваоа: 

- 2010, дпцент, Универзитет у Бепграду – Архитектпнски факултет 
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3) - Испуоени услпви за избпр у зваое ДПЦЕНТ – КАНДИДАТ  ИСПУОАВА УСЛПВЕ 
 

ПБАВЕЗНИ УСЛПВИ: 

 

 

 

  

(запкружити испуоен услпв за зваое у кпје се бира) 

oценa / брпј гпдина раднпг искуства  

 

1 Приступнп предаваое из пбласти за кпју се бира, ппзитивнп 

пцеоенп пд стране виспкпщкплске устанпве 

Кандидат је пдржап приступнп 
предаваое у петак 25.09.2020. 
гпдине у 12 сати у свешанпј сали 
факултета и дпбип пцену 5,0.  
Кандидат испуоава наведени услпв. 

2 Ппзитивна пцена педагпщкпг рада у студентским анкетама 

тпкпм целпкупнпг  претхпднпг избпрнпг перипда  

Пцене у прилпгу  пвпг Сажетка. 

средоа пцена свих студентских 

анкета: 4.61 

Кандидат испуоава наведени услпв. 

3 Искуствп у педагпщкпм раду са студентима 

 

Укупнп 20 гпдина у настави на 

Архитектпнскпм факултету,  

10 гпдина у сараднишким зваоима,  

10 гпдина кап дпцент  

Кандидат испуоава наведени услпв. 

 

 

 

 

 

 (запкружити испуоен услпв за зваое у кпје се бира) 

 

Брпј ментпрства / учешћа у 

кпмисији и др. 

4 Резултати у развпју уметнишкпг ппдмлатка на Факултету 

 

 

5 Ментпрствп на два заврщна рада на свим нивпима студија 

(другпм или трећем), а укпликп студијским прпгрампм није 

пмпгућенп да наставник буде биран за рукпвпдипца заврщнпг 

рада, тп се мпже заменити једнпм репрезентативнпм 

референцпм у ужпј уметнишкпј пбласти за кпју се бира.   

 

6 Ментпрствп на щест заврщних радпва на свим нивпима 
студија (другпм или трећем), а укпликп студијским прпгрампм 
није пмпгућенп да наставник буде биран за рукпвпдипца 
заврщнпг рада, тп се мпже заменити са две репрезентативне 
референце у ужпј уметнишкпј пбласти за кпју се бира.   
 

 

 

 

 

 

  

(запкружити 

испуоен услпв за 

зваое у кпје се 

бира) 

 

Брпј 

референци 

и др. 

Навести референце и другп 

7 Три 

репрезентативне 

референце у ужпј 

3 Кандидат испуоава наведени услпв. 

 

Кпмисија кпнстатује да кандидат ппседује репрезентативне 
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уметнишкпј пбласти 

за кпју се бира (пд 

кпјих се најмаое 

једна пд пвих 

референци пднпси 

на реализпванп 

делп архитектуре). 

референце у знашајнп већем брпју пд три минималнп пптребне, у 

свим категпријама (наведенп у бипграфији). 

 

Према пвпм критеријуму Кпмисија навпди репрезентативне 
референце у ужпј уметнишкпј пбласти за кпју се бира (најмаое 
три), из три разлишите категприје. 
 
Впдећи рашуна да се пствареоа мпгу навпдити самп једанпут (за 
једну референцу), Кпмисија је навела или издвпјила: 
 

I  РЕПРЕЗЕНТАТИВНА РЕФЕРЕНЦА у категприји реализовано 
дело архитектуре (признато уметничко, односно 
стручноуметничко дело) 

Пд укупнп прекп 20 реализпваних дела архитектуре, пбјеката и 
ентеријера, пд кпји 6 задпвпљавају критеријуме за признатп 
уметнишкп, пднпснп струшнпуметнишкп делп, пд кпјих су три накпн 
избпра у наставнишкп зваое 

 Кпмисија кап ПРВУ репрезентативну референцу навпди: 

2010 Стамбенп ппслпвни пбјекат у улици Гпце Делшева на 
Нпвпм Бепграду  

 (са арх. В. Цагић и арх. А. Ненадпвић) 
 
кпји је приказан у: 
 
• Мпнпграфија Квартпви и куће, уметнпст прпстпра, развпј 

архитектпнске културе, градитељствп, уредници Ненад 
Нпвак Стрефанпвић, Ирена Виденпв, издаваш Неимар – В, 
2016, Бепград, ISBN 978-86-919847-1-7 /Вищеппрпдишни 
стамбени ппслпвни пбјекти у улици Гпце Делшева, у 
Шубурскпј улици, у Денкпвпј Бащти и ентеријер ппслпвнпг 
пбјекта Праш, све у Бепграду/, вищејезишна публикација 

• Мпнпграфија Српски архитекти /Serbian architects 2000-
2010, уредник Ана Марија Кпвенц Вујић, 2011 Бепград, 
Издаваш - Инжеоерска кпмпра Србије и Друщтвп 
архитеката Бепграда. /Вищеппрпдишни стамбени 
кпмплекс са ппслпваоем у приземљу, у улици Гпце 
Делшева, у Нпвпм Бепграду/, вищејезишна публикација 

• 32. салпн архитектуре: каталпг излпжбе, уредник Љиљана 

Милетић Абрампвић. (2010). Бепград. 

 

II  РЕПРЕЗЕНТАТИВНА РЕФЕРЕНЦА у категприји учешће на 
конкурсу из области архитектуре 

 
Пд укупнп 9 награђених и пткупљених радпва на међунарпдним, 
регипналним или наципналним архитектпнскп/урбанистишким 
кпнкурсима, са псвпјених 5 првих награда, 

Кпмисија кап ДРУГУ репрезентативну референцу навпди: 

2018 Јавни анпнимни урбанистишкп-архитектпнски кпнкурс за 
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уређеое Шукаришкпг рукавца, равнпправни аутпр у 
пквиру тима "Нпвкпл" АД Бепград и "Артпрпјект" ДПП, 
Бепград 

 ПРВА НАГРАДА 

III  РЕПРЕЗЕНТАТИВНА РЕФЕРЕНЦА у категприји изложба 
дела архитектуре 

 
2015. 2. Balkan Architectural Biennale – BAB 2015 са 

вищејезишним каталпгпм, са идејним архитектпнскп-

урбанистишким рещеоем уређеоа кпмплекса Херцегпвашке 

Грашанице (равнпправна трећа награда на међунарпднпм јавнпм 

анпнимнпм кпнкурсу, Требиое, БиХ, 2015). Аутпр рещеоа, у 

пквиру аутпрскпг тима „Меритум“. Уредници излпжбе: Мила 

Мпјсилпвић и Јелена Никплић. Kаталпг: The Big A / BAB 2016. 

Уредник каталпга: Маркп Стпјанпвић. ISBN 978-86-916755-1-6 

8 Три 

репрезентативне 

референце у ужпј 

уметнишкпј пбласти 

за кпју се бира у 

перипду пд ппслоег 

избпра, из три 

разлишите 

категприје. 

  

9 Щест 
репрезентативних 
референци у ужпј 
уметнишкпј пбласти 
за кпју се бира, 
најмаое две 
разлишите 
категприје, пд кпјих 
најмаое три пд 
избпра у претхпднп 
зваое, (пд кпјих се 
најмаое једна пд 
пвих референци 
пднпси на 
реализпванп делп 
архитектуре, а 
једна на пбјављенп 
тепријскп и/или 
учбенишкп делп). 
 

  

10 Щест 

репрезентативних 

референци у ужпј 

уметнишкпј пбласти 
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за кпју се бира, из 

најмаое три 

разлишите 

категприје, пд кпјих 

најмаое три у 

перипду пд 

ппследоег избпра. 

11 Девет 

репрезентативних 

референци у ужпј 

уметнишкпј пбласти 

за кпју се бира, 

најмаое три 

разлишите 

категприје, пд кпјих 

најмаое три пд 

избпра у претхпднп 

зваое (пд кпјих се 

најмаое једна пд 

пвих референци 

пднпси на 

реализпванп делп 

архитектуре).   

  

12 Пдпбрен учбеник 

или мпнпграфија за 

ужу пбласт за кпју 

се бира, ппглавље у 

пдпбренпм 

учбенику за ужу 

пбласт за кпју се 

бира, пбјављени у 

перипду пд избпра 

у наставнишкп 

зваое ванредни 

прпфеспр. 

  

 

 

ИЗБПРНИ УСЛПВИ: 
 

Запкружити ближе пдреднице 
(најмаое пo две из свих изабраних услпва) 

 

1. Струшнп-прпфесипнални 
дппринпс 

Кандидат испуоава наведени услпв. 
1. Члан уређивашкпг пдбпра или уредник  наушнпг/ 
струшнпг/уметнишкпг шаспписа или збпрника радпва у земљи или 
инпстранству; 
2. Члан прганизаципнпг пдбпра или ушесник наушних/струшних 
кпнференција и скуппва или уметнишких манифестација 
наципналнпг/регипналнпг/међунарпднпг нивпа; 
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2019. Nenadovid, M., and, Nenadovid, A. (2019). The Consequences of 
Reduced Standards in Process of Legalization of Residential Buildings on the 
Environment and User’s Quality of Life. In M. Mihajlovid (Ed.), Proceedings 
of the International scientific conference: Environmental impact of illegal 
construction, poor planning and design IMPEDE 2019, pp. 359-366. 
Belgrade: Association of Chemists and Chemical Engineers of Serbia. ISBN: 
978-86-901238-0-3 (10 – 11 October 2019, Belgrade, Serbia) 
 
3. Аутпр/кпаутпр прпјекта, елабпрата или студије;  

 
2014 Три типске куће за угрпжене у ппплавама, пдгпвпрни 
прпјектант, аутпр у пквиру тима Архитектпнскпг факултета у Бепграду 
 
4. Аутпр/кпаутпр/сарадник у уметнишкпм прпјекату у другим 
уметнишким пбластима;  
5. Рукпвпдилац или ушесник у наушнпм или истраживашкпм прпјекту; 
6. Рукпвпдилац израде прпјекта архитектуре,урбанистишкпг 
прпјекта или плана, главни или пдгпвпрни прпјектант/урбаниста; 
7. Инпватпр, аутпр/кпаутпр прихваћенпг патента, технишкпг 
унапређеоа, експертиза, рецензија радпва или прпјеката. 
 

2. Дппринпс академскпј и 
щирпј заједници 

Кандидат испуоава наведени услпв. 
1. Председник, шлан пргана управљаоа, струшних пргана и кпмисија 

факултету или универзитета у земљи или инпстранству; 
 
2010/20. Председник кпмисије за спрпвпђеое пријемнпг 
испита за упис на ПАСА и МАСА 
2019/20. Шлан кпмисије за припрему предлпга структуре нпвих 
студијских прпграма Архитектпнскпг факултета ПАСА, МАСА и ИАСА 
 
2. Рукпвпђеое или ушещће у активнпстима пд знашаја за развпј и 
углед факултета, пднпснп Универзитета; 
 
2018/20. Рукпвпдилац студијскпг прпграма ПАСА 
2015/18. Рукпвпдилац студијскпг прпграма ПАСА и ИАСА 
 
3. Члан струшних и других радних тела и кпмисија при прганима 
управе (министарства,  градска управа, лпкална управа и др.) или 
другим прганизацијама знашајним за щиру друщтвену заједницу; 
4. Председник или шлан пргана управљаоа наципналне или 
међунарпдне струкпвне (прпфесипналне) прганизације; 
5. Ушещће у раду (шланствп у кпмисијама, радним телима, пдбприма и 
др.) институција пд јавнпг знашаја, наушних институција и 
институција културе, струкпвних (прпфесипналних) прганизација, 
наципналних или међунарпдних; 
6. Рукпвпђеое или ушещће у ваннаставним активнпстима 
студената; 
7. Ушещће у наставним активнпстима кпји не нпсе ЕСПБ бпдпве 
(радипнице, перманентнп пбразпваое, курсеви у прганизацији 
струшних/прпфесипналних удружеоа и институција или сл.); 
8. Дпмаће или међунарпдне награде и признаоа за унапређеое 
пбразпваоа, струке и/или науке. 
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3. Сарадоа са другим 

виспкпщкплским, 

наушнпистраживашким 

устанпвама, пднпснп 

устанпвама културе или 

уметнпсти у земљи и 

инпстранству 

1. Ушещће у реализацији прпјеката, студија и других наушних и 
уметнишких пствареоа са другим виспкпщкплским и наушнп-
истраживашким устанпвама, пднпснп устанпвама културе или 
уметнпсти у земљи или инпстранству;  
 
2016/17. Прганизација и председаваое жиријем студентскпг кпнкурса 
за студенте Архитектпнскпг, Мащинскпг и Електрптехнишкпг факултета 
за идејнп/анкетнп рещеое ревитализације и енергетску санацију 
пбјекта пдмаралищта „Дунав“ на Златибпр 
2015. Прганизација и селекција излпжбе студентских радпва Студип 
Прпјекат 4 - Синтеза „24/7 СТУДЕНТСКП СТАНПВАОЕ“ у Нарпднпм 
музеју у Ужицу 
2008. Прганизација и реализација курса „AutoCAD 2009” на 
Архитектпнскпм факултету у Ппдгприци у пквиру прпграма 
кпмплементарне наставе Архитектпнскпг факултета у Бепграду 
 
2. Раднп ангажпваое у настави или кпмисијама на другим 
виспкпщкплским и наушнп-истраживашким устанпвама, пднпснп 
устанпвама културе или уметнпсти у земљи или инпстранству;  
 
2008. Прганизација и реализација курса „AutoCAD 2009” на 
Архитектпнскпм факултету у Ппдгприци у пквиру прпграма 
кпмплементарне наставе Архитектпнскпг факултета у Бепграду 
  
3. Ушещће у прпграмима размене наставника и студената; 
4. Ушещће у изради и спрпвпђеоу заједнишких студијских прпграма; 
5. Гпстпваоа и предаваоа пп ппзиву на универзитетима у земљи или 
инпстранству. 

*Наппмена: На крају табеле краткп пписати запкружену пдредницу 
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КАНДИДАТ  2 
1) - Пснпвни бипграфски ппдаци 

 

- Име, средое име и презиме:   АЛЕКСАНДАР ЈПВАНПВИЋ 

- Датум и местп рпђеоа:   12.11.1980., Бепграду 

- Устанпва где је заппслен: / 

- Зваое/раднп местп:     

- Наушна, пднпснп уметнишка пбласт   

 

2) - Стручна бипграфија, диплпме и зваоа 

 

Оснпвне студије: 

- Назив устанпве:   Грађевинскп-архитектпнскпм факултету универзитета у 

Нищу, на Пдсеку за архитектуру 

- Местп и гпдина заврщетка:   Нищ, 2006.  

Дпктпрат: 

- Назив устанпве:    Факултету за архитектуру Технишкпг Универзитета у Грацу 

- Местп и гпдина пдбране:   Грац, 2018. 

- Наслпв дисертације: Geothermal Energy Use iп Cities: Comparative Analysis From 

Four Different Couпtries 

- Ужа научна, пднпснп уметнишка пбласт: дпктпр наука - архитектура 

Дпсадащои избпри у наставна и наушна зваоа: / 

 
3) - Испуоени услпви за избпр у зваое ДПЦЕНТ – КАНДИДАТ НЕ ИСПУОАВА УСЛПВЕ  

 
ПБАВЕЗНИ УСЛПВИ: 
 

 

 

  

(запкружити испуоен услпв за зваое у кпје се бира) 

oценa / брпј гпдина раднпг искуства  

 

1 Приступнп предаваое из пбласти за кпју се бира, ппзитивнп 

пцеоенп пд стране виспкпщкплске устанпве 

Кандидат није ппзван на приступнп 
предаваое, јер НЕ ИСПУОАВА 
Ппшти услпв, један пд прпписаних 
Пбавезних услпва и један пд 
прпписаних Избпрних услпва за 
избпр у зваое дпцента у ужпј 
уметнишкпј пбласти „Архитектпнскп 
прпјектпваое“. 

2 Ппзитивна пцена педагпщкпг рада у студентским анкетама 

тпкпм целпкупнпг  претхпднпг избпрнпг перипда  

/ 

3 Искуствп у педагпщкпм раду са студентима 

 
/ 

 

 

 

 

 

 (запкружити испуоен услпв за зваое у кпје се бира) 

 

Брпј ментпрства / учешћа у 

кпмисији и др. 

4 Резултати у развпју уметнишкпг ппдмлатка на Факултету 
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5 Ментпрствп на два заврщна рада на свим нивпима студија 

(другпм или трећем), а укпликп студијским прпгрампм није 

пмпгућенп да наставник буде биран за рукпвпдипца заврщнпг 

рада, тп се мпже заменити једнпм репрезентативнпм 

референцпм у ужпј уметнишкпј пбласти за кпју се бира.   

 

6 Ментпрствп на щест заврщних радпва на свим нивпима 
студија (другпм или трећем), а укпликп студијским прпгрампм 
није пмпгућенп да наставник буде биран за рукпвпдипца 
заврщнпг рада, тп се мпже заменити са две репрезентативне 
референце у ужпј уметнишкпј пбласти за кпју се бира.   
 

 

 

 

 

 

  

(запкружити 

испуоен услпв за 

зваое у кпје се 

бира) 

 

Брпј 

референци 

и др. 

Навести референце и другп 

7 Три 

репрезентативне 

референце у ужпј 

уметнишкпј пбласти 

за кпју се бира (пд 

кпјих се најмаое 

једна пд пвих 

референци пднпси 

на реализпванп 

делп архитектуре). 

3 Кандидат НЕ испуоава наведени услпв. 
 

Према пвпм критеријуму Кпмисија кпнстатује да 
кандидат др Александар Јпванпвић не испуоава пвај 
услпв  у делу кпји се пднпси на најмаое једнп 
реализпванп делп архитектуре - признатп уметничкп, 
пднпснп стручнп-уметничкп делп. Кандидат нема 
реализпванп делп архитектуре награђенп наградпм или 
јавним признаоем пд стране релевантне и 
репрезентативне прганизације или публикпванп у 
релевантним шаспписима/мпнпграфијама, или излаганп 
на релевантним излпжбама. 
 

Кандидат ппседује репрезентативне референце за уже 
уметнишке, пднпснп струшнп-уметнишке пбласти у пквиру 
пбласти Архитектура из самп једне категприје и Кпмисија кап 
најзнашајнију из целпкупнпг ппуса кандидата издваја 
репрезентативну референцу у ужпј уметнишкпј пбласти 
 

I  РЕПРЕЗЕНТАТИВНА РЕФЕРЕНЦА у категприји 

објављено теоријско и/или уџбеничко дело 
 
Кпмисија кап репрезентативну референцу навпди мпнпграфију: 
 
• Jovanovid,  A;  Pejid,  P;  Đorid  Veljkovid,  S;  

Karamarkovid,  J;  Đelid,  M.  Importance  of  building  
orientation  in  determining  daylight  quality  in  
student  dorm  rooms:  Physical  and  simulated  
daylighting  parameters’  values  comared  to  
subjective  survey  results,  Journal:  Energy  and  
Buildings,  Vol.77,  March  29,  2014,  pg.  158‐170,  
https://doi.org.10.1016/j.enbuild.2014.03.048.  
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8 Три 

репрезентативне 

референце у ужпј 

уметнишкпј пбласти 

за кпју се бира у 

перипду пд ппслоег 

избпра, из три 

разлишите 

категприје. 

  

9 Щест 
репрезентативних 
референци у ужпј 
уметнишкпј пбласти 
за кпју се бира, 
најмаое две 
разлишите 
категприје, пд кпјих 
најмаое три пд 
избпра у претхпднп 
зваое, (пд кпјих се 
најмаое једна пд 
пвих референци 
пднпси на 
реализпванп делп 
архитектуре, а 
једна на пбјављенп 
тепријскп и/или 
учбенишкп делп). 
 

  

10 Щест 

репрезентативних 

референци у ужпј 

уметнишкпј пбласти 

за кпју се бира, из 

најмаое три 

разлишите 

категприје, пд кпјих 

најмаое три у 

перипду пд 

ппследоег избпра. 

 

  

11 Девет 

репрезентативних 

референци у ужпј 

уметнишкпј пбласти 

за кпју се бира, 

најмаое три 

разлишите 
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категприје, пд кпјих 

најмаое три пд 

избпра у претхпднп 

зваое (пд кпјих се 

најмаое једна пд 

пвих референци 

пднпси на 

реализпванп делп 

архитектуре).   

12 Пдпбрен учбеник 

или мпнпграфија за 

ужу пбласт за кпју 

се бира, ппглавље у 

пдпбренпм 

учбенику за ужу 

пбласт за кпју се 

бира, пбјављени у 

перипду пд избпра 

у наставнишкп 

зваое ванредни 

прпфеспр. 

  

 

ИЗБПРНИ УСЛПВИ: 

 Запкружити ближе пдреднице 
(најмаое пo две из свих изабраних услпва) 

 

1. Струшнп-прпфесипнални 
дппринпс 

Кандидат испуоава наведени услпв. 
1. Члан уређивашкпг пдбпра или уредник  наушнпг/ 
струшнпг/уметнишкпг шаспписа или збпрника радпва у земљи или 
инпстранству; 
2. Члан прганизаципнпг пдбпра или ушесник наушних/струшних 
кпнференција и скуппва или уметнишких манифестација 
наципналнпг/регипналнпг/међунарпднпг нивпа; 
 
• Јovanovic, A, Jovanovic, М. (2018), Industrial heritage through city 
of Nis" spatial plan-valuation and recognition with recommendations on 
integration of renewable energy sources', in Proceedings of the 
2пдlnternational Conference on Urban Planning, ICUP 2018, held 14-17 
November 2018 in Nis, ed. by Р. Mitkovic (Nis: Faculty of Civil Engineering 
and Architecture, University of Nis), рр. 323-330. 
• Јovanovic, А. (2017), `Contribution of Geothermal Energy to the 
Urban Transformation of the City of Utica in the Usa, With Regards to 
Urban Planning', in Proceedings of the 481t' 7nternational HVAC&R 
Congress, *S.I.J, v. 48, п. 1, held 6-8 December 2017 in Belgrade, ed. by В. 
Todorovic (Beograd: Savez masinskih i elektrotehnickih inzenjera i tehnicara 
Srbije (SME1TS); Drustvo za grejanje, hladenje i klimatizaciju (KGH) Srbije), 
pp. 51-59 
 
3. Аутпр/кпаутпр прпјекта, елабпрата или студије;  
4. Аутпр/кпаутпр/сарадник у уметнишкпм прпјекату у другим 
уметнишким пбластима;  
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5.Рукпвпдилац или ушесник у наушнпм или истраживашкпм прпјекту; 
6. Рукпвпдилац израде прпјекта архитектуре,урбанистишкпг 
прпјекта или плана, главни или пдгпвпрни прпјектант/урбаниста; 
7. Инпватпр, аутпр/кпаутпр прихваћенпг патента, технишкпг 
унапређеоа, експертиза, рецензија радпва или прпјеката. 
 

2. Дппринпс академскпј и 
щирпј заједници 

Кандидат НЕ испуоава наведени услпв. 
1. Председник, шлан пргана управљаоа, струшних пргана и кпмисија 
факултету или универзитета у земљи или инпстранству; 
2. Рукпвпђеое или ушещће у активнпстима пд знашаја за развпј и 
углед факултета, пднпснп Универзитета; 
3. Члан струшних и других радних тела и кпмисија при прганима 
управе (министарства,  градска управа, лпкална управа и др.) или 
другим прганизацијама знашајним за щиру друщтвену заједницу; 
4. Председник или шлан пргана управљаоа наципналне или 
међунарпдне струкпвне (прпфесипналне) прганизације; 
5. Ушещће у раду (шланствп у кпмисијама, радним телима, пдбприма и 
др.) институција пд јавнпг знашаја, наушних институција и 
институција културе, струкпвних (прпфесипналних) прганизација, 
наципналних или међунарпдних; 
6. Рукпвпђеое или ушещће у ваннаставним активнпстима 
студената; 
7. Ушещће у наставним активнпстима кпји не нпсе ЕСПБ бпдпве 
(радипнице, перманентнп пбразпваое, курсеви у прганизацији 
струшних/прпфесипналних удружеоа и институција или сл.); 
8. Дпмаће или међунарпдне награде и признаоа за унапређеое 
пбразпваоа, струке и/или науке. 

3. Сарадоа са другим 

виспкпщкплским, 

наушнпистраживашким 

устанпвама, пднпснп 

устанпвама културе или 

уметнпсти у земљи и 

инпстранству 

Кандидат испуоава наведени услпв. 
1. Ушещће у реализацији прпјеката, студија и других наушних и 
уметнишких пствареоа са другим виспкпщкплским и наушнп-
истраживашким устанпвама, пднпснп устанпвама културе или 
уметнпсти у земљи или инпстранству;  
 
Пд јула 2016. дп јануара 2017. гпдине радип је на Универзитету Кпрнел 
(Cornell University, Energy Insititute), y САД, кап сарадник на пдређенп 
време, на наушнпм прпјекту пживљаваоа ппст- индустријских градпва у 
држави Оујпрк крпз мере енергетске адаптације и упптребе 
пбнпвљивих извпра енергије у урбанистишкпм планираоу — 
Sustaiпable Communities project in eveluatiпg the feasibility of 
traпsforming New York cities to a renewable energy supply based on 
shallow geothermal, solar and biomass,(референтна пспба: прпф. др 
Чеферспн Тестер (Jefferson Tester) 
 
2. Раднп ангажпваое у настави или кпмисијама на другим 
виспкпщкплским и наушнп-истраживашким устанпвама, пднпснп 
устанпвама културе или уметнпсти у у земљи или инпстранству;  
3. Ушещће у прпграмима размене наставника и студената; 
4. Ушещће у изради и спрпвпђеоу заједнишких студијских прпграма; 
5. Гпстпваоа и предаваоа пп ппзиву на универзитетима у земљи или 
инпстранству. 
 
• Jovanovic А. (2017), Urban planning anд renewable energy - 
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eкperts' opinions and contribution to the development of urban strategies 
in the city of Nis', y X наушнп-струшна кпнференција са међунарпдним 
ушещћем Планираое, интереси, защтита npocmopa и живптне 
средине, пдржана 31. маја 2017. У Бепграду, ур. В. Златанпвиh-
Тпмащевиh, Р. Tajuh, Н. Стеванпвиh (Бепград: Удружеое инжеоера 
Бепграда), стр. 184-193. 

 

*Наппмена: На крају табеле краткп пписати запкружену пдредницу 

КАНДИДАТ  3 

1) - Пснпвни бипграфски ппдаци 

 

- Име, средое име и презиме:   КАТАРИНА АНЂЕЛКПВИЋ 

- Датум и местп рпђеоа:   02.01.1983., Бепграду 

- Устанпва где је заппслен: / 

- Зваое/раднп местп:     

- Наушна, пднпснп уметнишка пбласт   

 

2) - Стручна бипграфија, диплпме и зваоа 

 

Оснпвне студије: 

- Назив устанпве:     Универзитет у Бепграду - Архитектпнски факултет 

- Местп и гпдина заврщетка:   Бепград, 2007.  

Дпктпрат: 

- Назив устанпве:    Универзитет у Бепграду - Архитектпнски факултет 

- Местп и гпдина пдбране:   Бепград, 2015. 

- Наслпв дисертације: Прпстпрни кпнтекст синематишке премисе 

архитектуре 

- Ужа научна, пднпснп уметнишка пбласт: Архитектура и урбанизам 

Дпсадащои избпри у наставна и наушна зваоа: 

- 2019, наушни сарадник Института за архитектуру, урбанизам и прпстпрнп планираое (ИАУС) 

 
3) - Испуоени услпви за избпр у зваое ДПЦЕНТ – КАНДИДАТ НЕ ИСПУОАВА УСЛПВЕ 

 

ПБАВЕЗНИ УСЛПВИ: 
 

 

 

  

(запкружити испуоен услпв за зваое у кпје се бира) 

oценa / брпј гпдина раднпг искуства  

 

1 Приступнп предаваое из пбласти за кпју се бира, ппзитивнп 

пцеоенп пд стране виспкпщкплске устанпве 

Кандидаткиоа није ппзвана на 
приступнп предаваое, јер НЕ 
ИСПУОАВА Ппшти услпв и један пд 
прпписаних Пбавезних услпва за 
избпр у зваое дпцента у ужпј 
уметнишкпј пбласти „Архитектпнскп 
прпјектпваое“.  

2 Ппзитивна пцена педагпщкпг рада у студентским анкетама 

тпкпм целпкупнпг  претхпднпг избпрнпг перипда  

/ 

3 Искуствп у педагпщкпм раду са студентима 5 гпдина исуства у раду са 
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 студентима на вище Универзитета. 

Кандидат испуоава наведени услпв. 

 

 

 

 

 

 (запкружити испуоен услпв за зваое у кпје се бира) 

 

Брпј ментпрства / учешћа у 

кпмисији и др. 

4 Резултати у развпју уметнишкпг ппдмлатка на Факултету 

 

 

5 Ментпрствп на два заврщна рада на свим нивпима студија 

(другпм или трећем), а укпликп студијским прпгрампм није 

пмпгућенп да наставник буде биран за рукпвпдипца заврщнпг 

рада, тп се мпже заменити једнпм репрезентативнпм 

референцпм у ужпј уметнишкпј пбласти за кпју се бира.   

 

6 Ментпрствп на щест заврщних радпва на свим нивпима 
студија (другпм или трећем), а укпликп студијским прпгрампм 
није пмпгућенп да наставник буде биран за рукпвпдипца 
заврщнпг рада, тп се мпже заменити са две репрезентативне 
референце у ужпј уметнишкпј пбласти за кпју се бира.   
 

 

 

 

 

 

  

(запкружити 

испуоен услпв за 

зваое у кпје се 

бира) 

 

Брпј 

референци 

и др. 

Навести референце и другп 

7 Три 

репрезентативне 

референце у ужпј 

уметнишкпј пбласти 

за кпју се бира (пд 

кпјих се најмаое 

једна пд пвих 

референци пднпси 

на реализпванп 

делп архитектуре). 

3 Кандидат НЕ испуоава наведени услпв. 
 

Према пвпм критеријуму Кпмисија кпнстатује да 
кандидаткиоа др Катарина Анђелкпвић не испуоава 
пвај услпв  у делу кпји се пднпси на најмаое једнп 
реализпванп делп архитектуре - признатп уметничкп, 
пднпснп стручнп-уметничкп делп. Кандидаткиоа нема 
реализпванп делп архитектуре награђенп наградпм или 
јавним признаоем пд стране релевантне и 
репрезентативне прганизације или публикпванп у 
релевантним шаспписима/мпнпграфијама, или излаганп 
на релевантним излпжбама. 

За пптребе приказа пстале две репрезентативне референце 
Кпмисија кап најзнашајније из целпкупнпг ппуса кандидата 
издваја 2 репрезентативне референце у ужпј уметнишкпј 
пбласти из две разлишите категприје.  
 
I  РЕПРЕЗЕНТАТИВНА РЕФЕРЕНЦА_ у категприји кустоски 

рад на изложби из области архитектуре 
  
Кпмисија кап ПРВУ репрезентативну референцу навпди: 
2018.  Кустпс интернаципналне излпжбе са гпстујућим 
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прпф. Тицијанпм Прпиети: ”LEARNING FROM THE 
AMERICAN SCHOOL,” the Gould Hall Gallery, COLLEGE 
OF ARCHITECTURE UNIVERSITY OF OKLAHOMA, 
Norman, Oklahoma, USA / January 15 - Feb, 2018.  

 
II  РЕПРЕЗЕНТАТИВНА РЕФЕРЕНЦА_у категприји 
објављено теоријско и/или уџбеничко дело 
 
Oд великпг брпја референци -  прекп 15 радпва у шаспписима, 
тематским збпрницима и мпнпграфијама и прекп 20 саппщтеоа 
са наушних кпнференција 
 
Кпмисија кап ДРУГУ репрезентативну референцу навпди 
мпнпграфију: 
2017.  Andjelkovic, K. Time-based Regimes of Architectural 

Representation and Design. Cinematic Constructs 
(Belgrade: Orion Art, 2017). ISBN: 978-86-6389-064-0. 
COBISS.SR-ID 249797900. Библипграфија: стр. 95-100. 

8 Три 

репрезентативне 

референце у ужпј 

уметнишкпј пбласти 

за кпју се бира у 

перипду пд ппслоег 

избпра, из три 

разлишите 

категприје. 

  

9 Щест 
репрезентативних 
референци у ужпј 
уметнишкпј пбласти 
за кпју се бира, 
најмаое две 
разлишите 
категприје, пд кпјих 
најмаое три пд 
избпра у претхпднп 
зваое, (пд кпјих се 
најмаое једна пд 
пвих референци 
пднпси на 
реализпванп делп 
архитектуре, а 
једна на пбјављенп 
тепријскп и/или 
учбенишкп делп). 
 

  

10 Щест 

репрезентативних 

референци у ужпј 

уметнишкпј пбласти 
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за кпју се бира, из 

најмаое три 

разлишите 

категприје, пд кпјих 

најмаое три у 

перипду пд 

ппследоег избпра. 

 

11 Девет 

репрезентативних 

референци у ужпј 

уметнишкпј пбласти 

за кпју се бира, 

најмаое три 

разлишите 

категприје, пд кпјих 

најмаое три пд 

избпра у претхпднп 

зваое (пд кпјих се 

најмаое једна пд 

пвих референци 

пднпси на 

реализпванп делп 

архитектуре).   

  

12 Пдпбрен учбеник 

или мпнпграфија за 

ужу пбласт за кпју 

се бира, ппглавље у 

пдпбренпм 

учбенику за ужу 

пбласт за кпју се 

бира, пбјављени у 

перипду пд избпра 

у наставнишкп 

зваое ванредни 

прпфеспр. 

  

 

 

ИЗБПРНИ УСЛПВИ: 
 

Запкружити ближе пдреднице 
(најмаое пo две из свих изабраних услпва) 

 

1. Струшнп-
прпфесипнални 
дппринпс 

Кандидат испуоава наведени услпв. 
1. Члан уређивашкпг пдбпра или уредник  наушнпг/ струшнпг/уметнишкпг шаспписа 
или збпрника радпва у земљи или инпстранству; 
 

Шлан уреднищтва у редакцији међунарпднпг шаспписа са седищтем у 
Сиднеју, Аустралији: Journal пf Architectural Research аnd Development 
(уређиваое међунарпднпг наушнпг шаспписа на гпдищоем нивпу, рецензија 
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наушних радпва, 2017-дп данас):  
http://ojs.bbwpublisher.com/index.php/JARD/about/editorialTeam 

 
2. Члан прганизаципнпг пдбпра или ушесник наушних/струшних кпнференција и 
скуппва или уметнишких манифестација наципналнпг/регипналнпг/међунарпднпг 
нивпа; 
3. Аутпр/кпаутпр прпјекта, елабпрата или студије;  
 

ЖИРИРАНА ИЗЛПЖБА: Andjelkovid, K.: “The Generalštab building as image: A 
history decomposed,“ La Galleria Pall, in The Royal Opera Arcade on prestigious 
Pall Mall, London 4-12 July 2019, United Kingdom: 
https://www.lagalleria.org/summer-show-2019 and: https://www.roa-
galleria.com/summer-show-2019 Online catalogue: 
https://docs.wixstatic.com/ugd/210810_6e96811e3d83417fb4b69c908967dc2b
.pdf 

 
4. Аутпр/кпаутпр/сарадник у уметнишкпм прпјекату у другим уметнишким 
пбластима;  
5.Рукпвпдилац или ушесник у наушнпм или истраживашкпм прпјекту; 
6. Рукпвпдилац израде прпјекта архитектуре,урбанистишкпг прпјекта или плана, 
главни или пдгпвпрни прпјектант/урбаниста; 
7. Инпватпр, аутпр/кпаутпр прихваћенпг патента, технишкпг унапређеоа, 
експертиза, рецензија радпва или прпјеката. 
 

2. Дппринпс 
академскпј и щирпј 
заједници 

Кандидат испуоава наведени услпв. 
1. Председник, шлан пргана управљаоа, струшних пргана и кпмисија факултету 
или универзитета у земљи или инпстранству; 
 

Шлан кпмитета за развпј студентскпг кадра на Универзитету Пклахпма – 
август-децембар 2017. гпдине.  

 
2. Рукпвпђеое или ушещће у активнпстима пд знашаја за развпј и углед 
факултета, пднпснп Универзитета; 
3. Члан струшних и других радних тела и кпмисија при прганима управе 
(министарства,  градска управа, лпкална управа и др.) или другим прганизацијама 
знашајним за щиру друщтвену заједницу; 
4. Председник или шлан пргана управљаоа наципналне или међунарпдне 
струкпвне (прпфесипналне) прганизације; 
5. Ушещће у раду (шланствп у кпмисијама, радним телима, пдбприма и др.) 
институција пд јавнпг знашаја, наушних институција и институција културе, 
струкпвних (прпфесипналних) прганизација, наципналних или међунарпдних; 
6. Рукпвпђеое или ушещће у ваннаставним активнпстима студената; 
 
7. Ушещће у наставним активнпстима кпји не нпсе ЕСПБ бпдпве (радипнице, 
перманентнп пбразпваое, курсеви у прганизацији струшних/прпфесипналних 
удружеоа и институција или сл.); 
 

2+ сампстална припрема и извпђеое међунарпдне радипнице цртеж у 
архитектури: THE FACE[S] OF ARCHITECTURE, за студенте свих прпфила и 
степена студија на Архитектпнскпм факултету, University пf Oklahoma, The 
Gallery in Gould Hall, 830 Van Vleet Oval, Norman, USA / 21. пктпбар, 2017.  

 

http://ojs.bbwpublisher.com/index.php/JARD/about/editorialTeam
https://www.lagalleria.org/summer-show-2019
https://www.roa-galleria.com/summer-show-2019
https://www.roa-galleria.com/summer-show-2019
https://docs.wixstatic.com/ugd/210810_6e96811e3d83417fb4b69c908967dc2b.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/210810_6e96811e3d83417fb4b69c908967dc2b.pdf
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8. Дпмаће или међунарпдне награде и признаоа за унапређеое пбразпваоа, 
струке и/или науке. 

3. Сарадоа са другим 

виспкпщкплским, 

наушнпистраживашки

м устанпвама, 

пднпснп устанпвама 

културе или 

уметнпсти у земљи и 

инпстранству 

Кандидат испуоава наведени услпв. 
1. Ушещће у реализацији прпјеката, студија и других наушних и уметнишких 
пствареоа са другим виспкпщкплским и наушнп-истраживашким устанпвама, 
пднпснп устанпвама културе или уметнпсти у земљи или инпстранству;  
 

ЖИРИРАНА ИЗЛПЖБА: Anđelkovid, K.: Deformalizacija Horizonta br.2, 
digital graphic on canvas. Exhibition catalogue: Beograd 2019. Grad u kome 
stvaram, August 28 - September 14, 2019. Mala Galerija Doma Vojske 
Jugoslavije, Brace Jugovica 19, Belgrade. Organized by ULUPUDS Belgrade: 
Association of Artists in Fine Arts, Applied Arts and Designers of Serbia. 
Publisher: ULUPUDS Terazije 26/II, Beograd. Exhibition curator: Jelena 
Knezevic, Jury – the ULUPUDS art council: Maja Škaljac Stanoševid, Dragana 
Vasiljevid Markovid, Ana Stipsic, Marina Milovanovid Kušid. 
https://format88.com/objavljen-konkurs-beograd-grad-u-kome-stvaram-
2019-glavni-grad-srbije-kao-inspiracija-profesionalnim-umetnicim/ 

 
2. Раднп ангажпваое у настави или кпмисијама на другим виспкпщкплским и 
наушнп-истраживашким устанпвама, пднпснп устанпвама културе или 
уметнпсти у у земљи или инпстранству;  
3. Ушещће у прпграмима размене наставника и студената; 
4. Ушещће у изради и спрпвпђеоу заједнишких студијских прпграма; 
5. Гпстпваоа и предаваоа пп ппзиву на универзитетима у земљи или 
инпстранству. 
 

Предаваое пп ппзиву: “Time-based regimes: cinematic encounters with 
architecture,” Institute пf Urbanism аnd Landscape University of Oslo, Априла 
2016, у Нпрвещкпј. 
 
Август - децембар 2017. гпдине - Гпстујући предаваш на курсу Creativity 
Through Sketching T-Th 9-10:15 Gould Hall. 1. гпдина пснпвних студија, курс 
ARCH 4970 * FALL 2017+, ппзвана пд стране рукпвпдипца курса прпф. Дејвид 
Бек, на Архитектпнскпм факултету Универзитета Пклахпма). 
 
 

*Наппмена: На крају табеле краткп пписати запкружену пдредницу 

 

  

https://format88.com/objavljen-konkurs-beograd-grad-u-kome-stvaram-2019-glavni-grad-srbije-kao-inspiracija-profesionalnim-umetnicim/
https://format88.com/objavljen-konkurs-beograd-grad-u-kome-stvaram-2019-glavni-grad-srbije-kao-inspiracija-profesionalnim-umetnicim/
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III - ЗАКЉУЧНП МИШЉЕОЕ И ПРЕДЛПГ КПМИСИЈЕ 

 

Имајући у виду све релевантне критеријуме кпји се вреднују за пвај избпр, укупан струшни, уметнишки и 

наушни дппринпс у пбласти архитектуре, пднпснп архитектпнскпг прпјектпваоа, педагпщкп искуствп и 

дппринпс у реализацији наставе на Архитектпнскпм факултету, на Департману за архитектуру, Кпмисија 

закљушује да је арх. Милпщ Ненадпвић, свпјим струшним ангажманпм и академским искуствпм, стекап 

пптребна знаоа и вещтине, неппхпдне за квалитетнпг наставника и предаваша. 

 

Увидпм у све елементе укупних радних резултата кандидата, а у складу са пдредбама Закпна п виспкпм 

пбразпваоу, Статута Универзитета у Бепграду, Правилника п минималним услпвима за стицаое зваоа 

наставника на Универзитету у Бепграду, Статута  Универзитета у Бепграду - Архитектпнскпг факултета и 

Правилникпм п минималним услпвима за стицаое зваоа наставника на Универзитету у Бепграду - 

Архитектпнскпм факултету, Кпмисија кпнстатује да кандидат испуоава све пптребне фпрмалне и сущтинске 

услпве за избпр у зваое дпцента за ужу уметнишку пбласт "Архитектпнскп прпјектпваое" у ппљу Уметнпсти.  

 

У тпм смислу, Кпмисија има задпвпљствп да предлпжи Избпрнпм већу Архитектпнскпг факултета да 

прихвати пвај Извештај и предлпжи Већу научних пбласти грађевинскп - урбанистичких наука 

Универзитета у Бепграду да изабере дпцента Милпша Ненадпвића, дипл.инж.арх., у зваое дпцента за 

ужу уметничку пбласт: Архитектпнскп прпјектпваое, на Департману за архитектуру, Универзитета у 

Бепграду - Архитектпнскпг факултета. 

 

У Бепграду, 08.10.2020.  

ШЛАНПВИ КПМИСИЈЕ 

 

____________________________________________ 

мр Милан Вујпвић,  

редпвни прпфеспр Универзитета у Бепграду - Архитектпнскпг факултета 

председник Кпмисије, 

 

____________________________________________ 

арх. Дејан Милетић,  

ванредни прпфеспр Универзитета у Бепграду - Архитектпнскпг факултета 

шлан Кпмисије и 

 

____________________________________________ 

др Бпжидар Манић,  

наушни сарадник Института за архитектуру и урбанизам Србије 

шлан Кпмисије. 
 


