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УНИВЕРЗИТЕТ	У	БЕОГРАДУ	
АРХИТЕКТОНСКИ	ФАКУЛТЕТ	
Булевар	Краља	Александра	73/II	
Број:	02-11/1-5	
Датум:	23.02.2021.	године	
Б	е	о	г	р	а	д	
	

ИЗБОРНОМ	ВЕЋУ	
Универзитета	у	Београду	-	Архитектонског	факултета	

	

ПРЕДМЕТ:		 Р	Е	Ф	Е	Р	А	Т	

Комисије	за	избор	сарадника	у	звање	асистента	са	докторатом,	за	ужу	
научну	област	Архитектонско	пројектовање	на	Департману	за	архитектуру	
Универзитета	у	Београду-	Архитектонски	факултет	

	
На	основу	иницијативе	Департмана	 за	 архитектуру	бр.	 02-2050/2-5.	 од	 30.11.2020.	 године,	Декан	
Факултета,	проф.	др	Владан	Ђокић,	упутио	је	Изборном	већу	Факултета	предлог	бр.	02-8/1-60	
од	30.	новембра	2020.	године,	за:	
	

а)	Покретање	поступка,	за	избор	сарадника	у	звање	асистента	са	докторатом,	за	ужу	
научну	 област	 Архитектонско	 пројектовање,	 на	 Департману	 за	 архитектуру,	 са	
пуним	радним	временом,	за	временски	период	од	3	(три)	године,	и	

	
б)	Именовање	Комисије	за	припрему	реферата	

	
На	 седници	 одржаној	 7.	 децембра	 2020.	 године,	 Изборно	 веће	 Архитектонског	 факултета	 је	
донело	Одлуку	бр.	01-2058/2-3	о	расписивању	Конкурса	за	избор	сарадника	у	звању	асистента	
са	 докторатом,	 за	 ужу	 научну	 област	 Архитектонско	 пројектовање	 на	 Департману	 за	
архитектуру,	 на	 одређено	 време	 од	 три	 године,	 са	 пуним	 радним	 временом,	 и	 именовању	
Комисије	за	припрему	Реферата	за	избор	сарадника	у	звању	асистента	са	докторатом	за	ужу	
научну	 област	 Архитектонско	 пројектовање	 на	 Департману	 за	 архитектуру	 (у	 даљем	 тексту:	
Комисија),	у	саставу:	
	

- др	 Павле	 Стаменовић,	 доцент	 Универзитета	 у	 Београду	 -	 Архитектонског	
факултета	-	председник	Комисије,	

- др	 Драгана	 Васиљевић	 Томић,	 ванредни	 професор	 Универзитета	 у	
Београду	-	Архитектонског	факултета	-	члан	Комисије	и	

- др	 Ана	 Никовић,	 виши	 научни	 сарадник	 Института	 за	 архитектуру	 и	
урбанизам	Србије-	члан	Комисије	

	
Конкурс	 је	 објављен	 у	 огласним	 новинама	 националне	 службе	 за	 запошљавање	 „Послови“,	
дана	16.	децембра	2020.	године.,	а	на	основу	општих	и	посебних	услова	предвиђаних	Законом	
о	раду	(„Сл.	гласник	РС”,	бр.	24/05,	61/05,	54/09,	32/13,	75/14,	13/17	-	одлука	УС,	113/18	и	95/18	
-	 аутентично	 тумачење)	 и	 чланом	 84.	 Закона	 о	 високом	 образовању	 („Сл.	 гласник	 РС”,	 бр.	
88/17,	 27/18	 -	 др.	 закон,	 73/18,	 67/19	 и	 6/20	 -	 др.	 закон),	 Статутом	 Универзитета	 у	 Београду	
(„Гласник	 Универзитета	 у	 Београду”,	 бр.	 201/18,	 207/19,	 213/20,	 214/20	 и	 217/20),	 Статутом	
Универзитета	у	Београду	-	Архитектонског	факултета	(„Сл.	билтен	АФ”,	бр.	119/18	и	126/21)	и	
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Правилником	о	условима,	начину	и	поступку	за	избор	и	заснивање	радног	односа	сарадника	
Факултета	(„Сл.	билтен	АФ”,	бр.	120/18).	
	
Увидом	 у	 материјал	 примљен	 од	 Опште	 службе	 Факултета,	 Комисија	 је	 утврдила	 да	 је	 на	
Конкурс	приспела	једна	пријава	кандидатa	др	Бојана	Кончаревића,	маст.инж.арх.	(бр.	пријаве	
02-28/1	 од	 5.1.2021.	 године).	 Након	 увида	 у	 материјал	 поднет	 у	 пријави,	 Комисија	 је	
констатовала	 да	 је	 кандидат	 др	 Бојан	 Кончаревић,	 маст.инж.арх.	 поднео	 документацију	
дефинисану	 условима	 расписаног	 конкурса:	 биографију,	 библиографију	 (списак	 радова),	
оверене	копије	дипломa	и	оверену	копију	уверења	о	држављанству,	на	основу	које	Комисија	
подноси	
	

	

	

	

Р	Е	Ф	Е	Р	А	Т	

о	пријављеном	кандидату		

	

Биографија	кандидата	достављена	уз	пријаву	на	Конкурс,	на	основу	које	је	Комисија	написала	
Реферат,	дата	је	у	прилогу	овог	Реферата,	и	чини	саставни	део	Реферата.	

	
	

1. ОСНОВНИ	БИОГРАФСКИ	ПОДАЦИ	
Бојан	Кончаревић	је	рођен	25.	јануара,	1984.	године	у	Сарајеву.		
	

2. ПРОФЕСИОНАЛНО	ОБРАЗОВАЊЕ	И	УСАВРШАВАЊЕ	

Кандидат	Бојан	Кончаревић,	након	завршеног	средњег	образовања	у	Београду	(као	матурант-	
ученим	 генерације	 Земунске	 математичке	 гимназије),	 уписао	 је	 Архитектонски	 факултет	 у	
Београду	2003.	године	и	стекао	диплому	Основних	академских	студија	Инжењер	архитектуре	
2006.	 године,	 са	 општим	 успехом	 у	 току	 студија	 9,41,	 Мастер	 академских	 студија	 Мастер	
инжењер	 архитектуре	 2008.	 године,	 са	 општим	 успехом	 у	 току	 студија	 9,95	 са	 темом	
дипломског	рада	под	насловом	Museum	of	Flowers	in	Pantelleria_	Музеј	цвећа.	Титулу	доктор	
филозофије	у	области	Архитектуре	стекао	је	2015.	године	на	Универзитету	у	Токију	(University	
of	 Tokyo:	 Graduate	 school	 of	 Engeneering,	 Department	 of	 Architecture),	 одбраном	 докторске	
дисертације	 под	 насловом	 Visual	 Analysis	 of	 Katsura	 Rikyu	 in	 Relation	 to	 Tobiishi	 [stepping	
stones]	Pattern,	под	менторством	проф.	Кенга	Куме	(Kengo	Kuma).	
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Усвршавање	наставничких	компетенција	и	професионална	обука	

Кандидат	наводи	учешће	на	10	интернационалних	радионица:	
	

1. 2008.	Pantelleria	design	symposium	+	workshop:	Faculty	of	Architecture	in	Belgrade	and	the	
city	council	of	Pantelleria,	Pantelleria.	Italy		

2. 2010.	AIJ	(Architecture	Institute	of	Japan]	Karatsu	Workshop,	Karatsu.	Japan	.		
3. 2010.	University	of	Applied	Arts	Vienna	Angewandte	Institute	for	Architecture	Allesi	Design	

workhop,	Vienna.	Austria	
4. 2011.	Intersections:	Catania	Faculty	of	Architecture,	Italian	Institute	of	Architects,	various	

world	famous	architects:	Design	project	on	metro	stations	in	Catania,	Tokyo.	Japan	
5. 2011.	AAST	ALGODE2011	Symposium	Official	procedural	digital	Workshop	(Casatarc.	AlJ]	

[online	work]March[onsite]	–	Experiment,	Tokyo.	Japan	
6. 2011.	Princeton	University.	Columbia	University.	Tokyo	University	Joint	Workshop	Design	

Period:	2011.	February-May	(June],	Tokyo.	Japan,	Princeton.	US	
7. 2011.	Vitra	Museum	Design	workshop	and	seminar	Domaine	de	Boisboichet:	Kuma	Kengo	

and	Javier	Villar	From	ordinary	things	to	meaningful	spaces,	Boisbouchet.	France	
8. 	2011.	UIA	World	Architecture	Congress	Kizuna	Workshop:	Tokyo	Bay	Disaster	Simulation,	

Tokyo.	Japan	
9. 2011.	Split	Workshop:	Diocletian	Palace:	Tokyo	University	+	Keio	University	+	Split	Faculty	of	

Architecture,	Split.	Croatia	
10. 2012.	Island	of	Vis	Symposium	+	Workshop:	The	Anatomy	of	Island	The	University	of	Tokyo:	

Kuma	Kengo	Keio	University:	Radovic	Darko	+	Seijim	Kazuyo,	Island	of	Vis.	Croatia		
	
	

3. РАДНА	БИОГРАФИЈА	
	
Кретање	у	служби:	
	
Учешће	у	настави	

Кандитат	наводи	запослење	на	Архитектонском	факултету,	Универзитета	у	Београду	у	периоду	
од	 2006-2007.	 и	 2007-2008.	 У	 својству	 асистента,	 као	 и	 у	 периоду	 2014.-2015.	 У	 својству	
гостујућег	 сарадника	 у	 настави.	 У	 периоду	 од	 2012.-2018.	 Кандидат	 такође	 наводи	 гостујућа	
предавања	по	позиву.		

Напомена	 Комисије:	 Кандидат	 није	 доставио	 документ	 којим	 то	 потврђује,	 а	 према	
доступној	 документацији,	 не	 постоји	 формална	 забележба	 о	 радном	 ангажовању	
кандидата,	те	 кандидат	 није	 биран	 у	 звање	 асистента	 на	 Архитектонском	факултету,	
Универзитета	у	Београду.	

У	 периоду	 од	 2009-2012	 кандитат	 је	 ангажован	 као	 Research	 associate	 -	 Scientific	 laboratory	
project	advisorу	 оквиру	Professor	Kengo	Kuma	Laboratory,	Department	of	Architecture,	Graduate	
school	of	Engeneering,	University	of	Tokyo.		

Кандидат	такође	истиче	ангажовање	у	својству	асистента	(Teaching	assistant)	на	радионицама	у	
оквиру	 пројекта	 Хрватске	 Владе	 на	 острву	 Вис	 у	 Далмацији,	 са	 темом	 Ревидирање	
урбанистичких	 и	 архитектонских	 пројеката	 са	 циљем	 ревитализације	 острвске	 целине,	
који	 је	 у	 периоду	 од	 2012.-2016.	 године	 укључивао	 чланове	 светске	 академске	 заједнице	
неколико	 универзитета	 из	 Европе,	 Јапана	 и	 Аустралије.	 Кандидат	 наводи	 и	 ангажовање	 у	
својству	 асистента	 у	оквиру	радионице	2012	Takahashi	Workshop	 (AIJ-	Architectural	 Institute	of	
Japan)	по	позиву	професора	Масамија	Мобајашија	(Masami	Kobayashi),	Meiji	University.	
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Друге	радне	активности	
	

Поред	академског	и	истраживачког	рада,	кандидат	у	биографији	наводи	и	следеће	податке	о	
запослењу	и	радном	искуству:	

2009.	Тромесечна	пракса	у	архитектонском	бироу	Chiba	Manabu	Architects,	Tokyo,	(кандидат	је	
приложио	писмо	препоруке).	

2009-2012.	 KKAA:	 Kengo	 Kuma	 &	 Associates	 Office,	 Tokyo	 са	 ангажовањем,	 како	 кандидат	
наводи:,,У	идејној	поставци	пројектовања	кроз	анализу	контекста,	теоријске	поставке	идејног	
решења	и	графичке	презентације	у	2D	и	3D	маниру”.	

2015-2019.	A-Point:	International	Office	for	Architecture	and	Interior	Architecture,	Београд,	Дубаи.	
Кандидат	на	позицији	Project	Leader	и	Team	Member.	

Од	 2015.	 године	 кандидат	 наводи	 самосталне	 архитектонске	 пројекте	 и	 пројектантске	
активности	 кроз	 дизајн	 и	 израду	 техничке	 документације	 ентеријера	 кућа	 и	 станова,	 међу	
којима	 кандидат	 истиче	 стан	 у	 Устаничкој	 и	 стан	 у	 Дубровачкој	 улици,	 те	 пројекат	 Кућа	 А,	
Гардош,	Земун.			

	
4. НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ	И	СТРУЧНО-УМЕТНИЧКИ	РАД	
	

У	 оквиру	 обавезних	 услова,	 према	 Правилнику	 о	 условима,	 начину	 и	 поступку	 за	 избор	 и	
заснивање	 радног	 односа	 сарадника	 Универзитета	 у	 Београду	 -	 Архитектонског	факултета,	
члану	7.	Асистент	са	докторатом	који	се	односи	на	објављивање	рада	у	категорији	М20		(М21,	
М22,	М23,	М24)	кандидат	није	доставио	доказ	да	је	објавио	рад	из	категорије	М20.	

Кандидат	наводи	 учешће	на	10	 симпозијума	и	 конференција,	 од	 којих	Kомисија	 констатује	и	
издваја	међународнe	 конференцијe	 које	 се	 према	Правилнику	 о	 стицању	 истраживачких	 и	
научних	звања	могу	сврстати	у	категорију	М33	и	М34-	саопштење	са	међународног	скупа:	

1. Koncarevic,	B.	M.,	The	“Visible”	Form	of	Plant	as	an	“Invisible”	Form	of	Architecture,	The	8th	
International	Symposium	on	Architectural	Interchanges	in	Asia	(M33)	
	

2. 9.	ACAH	-	Session	Topic:	Arts:	Interdisciplinary	-	Panel	A	Friday	9:00-10:30	Session	Chair:	
Bojan	Milan	Koncarevic	
	
Koncarevic,	B.M.,	Gray	House,	Black	House:	Japanese	House	5	centuries	before	Le	Corbusier	5	
points	[0749]	p.	100	–	The	Asian	Conference	on	Arts	and	Humanities	2010	–	Official	
Conference	Proceedings	[ISSN:	2186-229X]	(M33)	
	

3. Koncarevic,	B.	M.,	1	SILK	PATH	/	2	NAKAGAWA-MACHI	MOUNTAIN	PATH:	1	TO	2	
COMPARISON	CONTROVERSIES,	2nd	International	Conference	on	Archi-Cultural	Translations	
through	the	Silk	Road	July	14-16,	2012	Mukogawa	Women's	University	conference	
proceedings,	pp.	348-353.	(M33)	
	

4. ALGODE2011:	International	Symposium	on	Algorithmic	Design	for	Architecture	and	Urban	
Design,	Architectural	Institute	of	Japan,	Metabolic	leaf	-	poster	presentation,	Room	1,	13-15	
Nov.2011,	Tokyo.	Japan	(M34)	
	



5	
	

Кандидат	наводи	и	учешће	на	следећим	симпозијумима:	

2008.	Pantelleria	design	symposium	+	workshop:	Faculty	of	Architecture.	University	of	Belgrade	and	
the	city	council	of	the	island	of	Pantelleria	co-organized,	Pantelleria.	Italy.	

2010.	AIJ:	Kitakyushu	Asian	Wisdom	Symposium	

2011.	UIA	World	Architecture	Congress:	Design	work	oral	presentation,	Tokyo.	Japan.	

2012.	2nd	Multi-Disciplinary	and	Multi-Cultural	Research	Symposium	at	The	University	of	Tokyo,	
Tokyo.	Japan.		

2012.	Island	of	Vis	Symposium	+	Workshop:	The	Anatomy	of	Island	The	University	of	Tokyo:	Kuma	
Kengo	Keio			University:	Radovic	Darko	+	Seijim	Kazuyo,	Vis,	Croatia.	

2014.	Belgrade	Design	Week	Festival	Macura	Museum	.	Vladimir	Macura	Oralna	prezentacija	i	
analiza	.	Glavni	Program,	Belgrade,	Serbia	

У	 оквиру	 стручно	 уметничких	 остварења,	 кандидат	 наводи	 учешће	 у	 пројектима	 –	
експериментима,	 рађеним	 у	 оквиру	 Kengo	 Kuma	 Laboratory,	 University	 of	 Tokyo.	 Комисија	
издваја	

1. Архитектонски	Пројекат	за	Taiwan	Tower,	Тајпеј,	Тајван	
2. Концептуални	пројекат		NRW	Forum	Museum	'Container	Houses'	Futuristic	Living	Concept,	

Немачка	
3. Пројекат	луксузног	становања	у	Монаку	-		Monaco	Luxurious	Apartment	Building		
4. Пројекат	за	Gareki	Museum	Pavilion,	Токио,	Јапан	
5. Конкурсни	пројекат	за	Taipei	Museum	of	Contemporary	Art,	Тајпеј,	Тајван		

Кандидат	није	навео	своју	улогу	у	наведеним	пројектима	(аутор,	пројектант,	сарадник,	и	сл.)	

 

Награде	и	признања	

Кандидат	наводи	4	награде	за	свој	рад,	од	чега	једну	за	најбољег	студента	на	Архитектонском	
факултету	Универзитет	у	Београду,	другу	награду	на	архитектонском	конкурсу	за	Taipei	
Contemporary	Art	Museum	у	оквиру	архитектонског	студија	Kengo	Kuma	&	Associates,		као	и	прву	
награду	за	радионицу	Kizuna	Workshop:	Tokyo	Bay	Disaster	Simulation	у	оквиру	UIA	World	
Architecture	Congress.	Кандидат	наводи	ужи	избор	у	оквиру	International	Bauhaus.SOLAR	AWARD	
2010	Young	Talent	Award.	

1. Универзитет	у	Београду	–	Архитектонски	факултет	:	најбољи	студент	Мастер	
академских	студија	2008	године		

2. Друга	награда	за	Конкурсни	рад	на	двостепеном	интернационалном	конкурсу	за	
Taipei	Contemporary	Art	Museum	Competition	
Kengo	Kuma	/	Kengo	Kuma	&	Associates	Nationality:	Japan	Joint	Participant:	Masato	
Araya	/	OAK	Structure	Design	Office	Nationality:	Japan	Atsuro	Oka	/	P.T.	Morimura	&	
Associates,	Ltd.	Nationality:	Japan1	

3. Прва	награда	за	радионицу	Kizuna	Workshop:	Tokyo	Bay	Disaster	Simulation	у	оквиру	
UIA	World	Architecture	Congress	

4. Ужи	избор	у	оквиру	International	Bauhaus.SOLAR	AWARD	2010	Young	Talent	Award.	
																																																													
1 Alison Furuto. "New Taipei City Museum of Art Competition Winners" 18 Oct 2011. ArchDaily. Accessed 17 Feb 2021. 
<https://www.archdaily.com/177169/new-taipei-city-museum-of-art-competition-winners> ISSN 0719-8884 
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ОЦЕНА	КОМИСИЈЕ	
за	избор	сарадника	у	звање	асистента	са	докторатом,	

за	ужу	научну	област	Архитектонско	пројектовање	на	Департману	за	архитектуру,	
на	одређено	време	од	три	године	

	
На	 основу	 података	 из	 биографије	 и	 библиографије	 (Преглед	 селективних	 критеријума	 као	
представе	личних	академских	остварења)	који	су	достављени	од	стране	кандидата	др	Бојана	
Кончаревића,	 као	 и	 додатних	 података	 на	 које	 ће	 се	 у	 наставку	 реферисати,	 Комисија	 даје	
оцену	 резултата	 педагошког	 и	 професионалног	 рада	 кандидата,	 у	 смислу	 испуњености	
услова	 за	 избор	 сарадника	 у	 звање	 асистента	 са	 докторатом,	 за	 ужу	 научну	 област	
Архитектонско	 пројектовање	 на	 Департману	 за	 архитектуру,	 на	 одређено	 време	 од	 три	
године,	 а	 који	 су	одређени	чланом	7.	Правилника	о	 условима,	начину	и	поступку	 за	избор	и	
заснивање	радног	односа	сарадника	Универзитета	у	Београду	–	Архитектонског	факултета.		
У	том	смислу,	кандидат	др	Бојан	Кончаревић	је:	
	

- Кандидат	 је	 стекао	 научни	 назив	 Доктор	 филозофије	 у	 области	 архитектуре	 на	
Универзитету	 у	 Токију	 (нострификована	 потврда	 у	 прилогу	 достављена	 од	 стране	
кандидата)	
	

- Кандидат	 је	 докторске	 студије	 завршио	 са	 највишим	 оценама2.	 Кандидат	 je	 Мастер	
академске	 студије	 на	 Архитектонском	факултету,	 Универзитет	 у	 Београду	 завршио	 са	
просечном	 оценом	 9.95,	 а	 Основне	 академске	 студије	 на	 Архитектонском	 факултету,	
Универзитет	у	Београду	са	просечном	оценом	9.41.	(уверења	достављена	у	прилогу	од	
стране	кандидата).	
	

- Кандидат	није	приложио	податке	о	просечној	оцени	из	групе	предмета	за	коју	се	бира.		
	

- Кандидат	није	објавио	рад	у	часопису	из	категорије	М20,	а	у	оквиру	обавезних	услова	
за	 избор	 сарадника	 у	 звању	 Асистент	 са	 докторатом,	 према	 члану	 7.	 Правилника	 о	
условима,	 начину	 и	 поступку	 за	 избор	 и	 заснивање	 радног	 односа	 сарадника	
Универзитета	 у	 Београду	 -	 Архитектонског	факултета,	 који	 се	 односи	на	 објављивање	
рада	у	категорији	М20		(М21,	М22,	М23,	М24).	
	

- Кандидат	 наводи	 искуство	 учешћа	 у	 настави	 на	 Архитектонском	 факултету,	
Универзитета	 у	 Београду	 и	 на	 Универзитету	 у	 Токију,	 у	 оквиру	 Professor	 Kengo	 Kuma	
Laboratory.	 Кандидат	 истиче	 ангажовање	 на	 интернационалним	 радионицама	 у	
својству	асистента.		

	
- Tема	 докторске	 дисертације	 под	 насловом	 Visual	 Analysis	 of	 Katsuya	 Rikyu	 Formal	

Elements	 in	 Relation	 to	 Tobiishi	 Pattern	 је	 из	 уже	 научне	 области	 Архитектонско	
пројектовање,	што	 је	образложено	у	Реферату	Комисије	 за	преглед,	оцену	и	одбрану	
докторске	дисертације	кандидатa.		
	

Биографија	и	библиографија	кандидатa	дата	 је	у	прилогу	овог	Реферата,	и	чини	саставни	део	
Реферата.	
	
	
	
	
																																																													
2 Ранг, класе и просечне оцене не рачунају се на Универзитету у Токију, прим. судског тумача према Овереном 
преводу судског тумача бр. 4370794026091, достављеног од стране кандидата. 
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