
Bpoj: 06-29/21
y Hobom FIa3apy, 17. 4>e6pyapa 2021. romme

3AKJbYHAK

FpaacKo Behe rpaaa Hobot na3apa Ha cenmmH je pa3Maxpajio, yrBp^^HJio h
npefljiaace CKynuiTHHH rpaaa Hobot FIa3apa ^a ycBOJH:

FlpejiJior OftnyKe o Komhchjh 3a miaHOBe rpa^a Hobof FIa3apa.

TPA^^CKO BETiE FPA^A HOBOr nA3APA

Ha ocHOBy HjiaHa 46. h 47. 3aKOHa o noKajiHoj canioynpaBH (,,Cjiysc6eHH rnacHHK
PC", 6p. 129/07, 83/14 - ap. 3aKOH, 101/16 - ap. 33koh h 47/18), hikum 66. Tanxa 21.
CTaTyra Fpaaa Hobof na3apa (,,Cayac6eHH jihct Fpaaa HoBor ria3apa", 6poj 6/19) h njiana
67. nocjioBHHKa Fpaacicor Beha Fpaaa Hobof FIa3apa (,,Cjiyac6eHH jihct Fpaaa Hobot
Fla3apa", 6pqj 1/15), Fpaacico Behe Fpaaa Hobot FIa3apa, Ha ccothuh o^p^caHoj 17.
4>e6pyapa 2021. ro^HHe, aohoch
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ПРЕДЛОГ 

 

На основу члана 52. ст.1. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“,број 

72/09 , 81/09 исправка, 64/10 –УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС, 98/13-Одлука 

УС 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон и 9/20), чланова 32,50-54,64-68 и чл.88Правилника 

о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања 

(„Службени гласник РС“, број 32/19),чланова 2, 3, 4, 10, 12, 13. и 14. Правилника о начину и 

поступку избора чланова комисије за стручну контролу планских докумената,комисије за 

контролу усклађености планских докумената , комисије за планове јединице локалне  самоуправе 

и комисији за стручну контролу урбанистичког пројекта, праву и висини накнаде члановима 

Комисија, као и условима и начину рада комисија („Службени гласник РС“, број 32/19) и чл. 46. 

ст.1. тачка 77. Статута града Новог Пазара („Сл. лист града Новог Пазара“, бр. 6/19 ), Скупштина  

града  Новог  Пазара  на  седници  одржаној ________. 2021. године,  доноси    

 

 

О Д Л У К У 

О КОМИСИЈИ ЗА ПЛАНОВЕ 

                                                                                      

 

Члан 1. 

 

              Овом одлуком образује се Комисија за планове града Новог Пазара (у даљем 

тексту:Комисија), утврђује се критеријуми за именовање, предмет и делокруг рада, утврђивање 

износа и начина исплате накнаде за рад Комисије - председнику, и члановима Комисије. 

 

Члан 2. 

 

Одлуком се образује Комисија за планове у следећем саставу: 

 

                          

1. Суат Љајић, главни урбаниста, дипл. инг. арх.        -председник 

2. Сеад Мушовић, дипл. инг. грађевине                      -заменик председника, 

3. Анђелија Јосиповић, дипл. инг. арх. из Београда    -члан, представник министарства 

4. Зарија Зечевић, дипл. инг. грађ. из Краљева            -члан, представник министарства 

5. Мирољуб Ђорђевић, дипл. просторни планер из Трстеника, -члан, представник министарства 

6. Душимир Милановић, дипл. инг. геодезије              -члан, 

7. Есад Муминовић, дипл. инг. архитектуре                -члан 

8. Асим Пренча, дипл. инг. грађевине                       -члан 

9. Весна Равић, дипл. инг. архитектуре   -члан 

10. Др Урош Радосављевић, дипл. инг. архитектуре   -члан 

11. Нермин Богућанин, дипл. инг. аритектуре             - секретар  

 

 

Члан 3. 

 

Задатак Комисије је да: 

 

 даје претходно мишљење на нацрт одлуке о изради планског документа (просторни план 

Града Новог Пазара и  урбанистички планови града Новог Пазара), 

 разматра примедбе, предлоге и сугестије поднете у току раног јавног увида, 

 усваја извештај о спроведеном раном јавном увиду, 
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 обавља стручне послове у поступку израде планског документа, 

 врши стручну контролу нацрта планског документа пре његовог излагања на јавни увид, о 

чему саставља  извештај, 

 врши стручну контролу урбанистичког пројекта на захтев Одељења за урбанизам и 

изградњу, 

 разматра примедбе, предлоге и сугестије поднете у току јавног увида на плански документ, 

пре подношења предлога тог планског документа Скупштини Града Новог Пазара, 

 сачињава извештај о обављеном јавном увиду у плански документ, који садржи податке о 

обављеном јавном увиду, са свим примедбама и одлукама по свакој примедби, 

 доноси одлуку којом се носиоцу израде планског документа налаже да изради нови нацрт 

планског документа у случају да, након јавног увида нацрта планског документа, утврди да 

усвојене примедбе суштински мењају плански документ, 

 обавља стручне послове у поступку доношења планског документа, 

 даје стручно мишљење по захтеву органа надлежног за послове урбанизма,  

 обавештава органе, организације и предузећа о донетим закључцима, заузетим ставовима и 

мишљењима о материјалима које разматра, како би ти органи, организације и предузећа 

могли по истима да поступе, 

 донесе пословник о раду и  

 разматра сва друга питања из области урбанизма и архитектуре за које оцени да су од 

значаја за Град Нови Пазар.         

 

                                                                         Члан 4. 

 

 Председник Комисије сазива седнице, предлаже дневни ред (у сарадњи са надлежним 

лицима носиоца израде планског документа који је предмет заседања), председава 

седницама,потписује записнике и закључке Комисије, стара се о правилној примени правилника 

којим се уређују услови и начин рада Комисије и обавља друге послове које му провери Комисија, 

у складу са Законом и овом Одлуком. 

Заменик председника замењује председника у његовом одсуству обављајући послове из 

његовог делокруга, односно помаже му у раду или обавља друге поверене послове Комисије, у 

складу са Законом и овом Одлуком. 

 

Члан 5. 

 

Административно-техничке и стручне послове за потребе Комисије обезбеђује носилац 

израде планског документа. 

Стручне послове у припреми материјала из надлежности Комисије обавља Јавно предузеће 

Завод за урбанизам Нови Пазар. 

 

Члан 6. 

                                                                                                                                                                                                                               

За председника, заменика председника, секретара и чланове Комисије из чл.2. ове Одлуке 

именују се лица која испуњавају следеће услове: да су признати стручњаци из области планирања 

и изградње, да имају високу стручну спрему, одговарајућу личну лиценцу и најмање пет година 

радног искуства у струци. 

 

Члан 7. 

 

Мандат председника и чланова Комисије из чл.2. ове Одлуке траје четири године. 
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Члановима Комисије, односно Комисији, мандат престаје истеком периода на који су 

именовани, на лични захтев (подношењем оставке) или разрешењем. 

 Скупштина града разрешиће, пре истека мандата, поједине чланове Комисије или 

Комисију, ако: 

1) комисија утврђену делатност спроводи противно Закону, прописима којим се уређују  

услови и начин рада комисија за планове јединица локалних самоуправа и овој 

Одлуци; 

2) члан Комисије неоправданим одсуствовањем, нестручним или несавесним радом 

онемогућава рад Комисије, 

3) се у поступку преиспитивања акта о именовању утврди неправилности; 

4) су дужност и функција неспојиви са дужношћу члана Комисије; 

5) буде осуђен на безусловну казну затвора у трајању од најмање шест месеци, или ако 

буде осуђен за кривично дело које га чини неподобним за вршење функције; 

6) наступе друге околности утврђене законом. 

 

Предлог за разрешење члана Комисије или Комисије може поднети, у писаној форми, 

најмање једна трећина одборника у Скупштини града.   

 Предлог, односно иницијатива за разрешење мора бити образложена. 

 Мандатни период новоименованог појединог члана траје до истека мандата Комисије. 

 Одредбе овог члана односе се и на престанак мандата секретара Комисије. 

 

Члан 8. 

 

Председнику, заменику, члановима и секретару Комисије из чл.2. ове Одлуке за рад у 

Комисији припада накнада.                                                               

                                                                            

Члан 9. 

 

Члановима Комисије именованим испред надлежног Министарства припада накнада за рад 

по одржаној седници у износу од 15 % од просечне нето зараде у Републици Србији према 

последњим подацима објављеним у “Службеном гласнику Републике Србије“. 

Председнику, заменику, члановима и секретару Комисије за планове, који су именовани по 

овој Одлуци, одређује се накнада за рад по одржаној седници у половини износа одређеног у ставу 

1. овог члана. 

Члан 10. 

 

Право и висина накнаде из чл.7. ове Одлуке утврђује се решењем председника 

Административно-мандатне комисије, за сваког члана Комисије који је присутвовао седници, 

односно седницама Комисије, за месец за који се исплаћује накнада. 

 

Члан 11. 

 

Чланови Комисије који немају прибавилиште на територији града Новог Пазара имају 

право на накнаду трошкова превоза, у висини цене повратне карте на релацији од места 

пребивалишта до места одржавање седнице Комисије. 

Право и висина износа накнаде из става 1.овог члана, утврђује се решењем председника 

Комисије Скупштине града за мандатно имунитетска питања,на основу писаног захтева члана 

Комисије,који уз захтев обавезно прилаже аутобуске карте за тражену релацију,односно уколико 

је превоз извршен сопственим возилом,наводе се регистарске ознаке возила којим  је превоз 

извршен. 
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Члан 12. 

 

Комисија из чл.2. ове Одлуке ради према одредбама Закона, односно у складу са прописом 

којим се уређује  стручна контрола, рани јавни увид и јавни увид у плански документ. 

Комисија из чл.2. ове Одлуке, свој рад ближе уређује пословником. 

Пословник о раду Комисије предлеже председник Комисије и доноси га Комисија већином 

гласова на конститутивној седници. 

Пословником о раду ближе се уређује начин сазивања седнице, рад на седници, начин 

вођења записника, начин гласања и одлучивања, начин сачињавања и потписивања записника, 

односно извештаја о обављеној стручној контроли,односно обављеном јавном увиду.  

 

Члан 13. 

 

Комисија из чл.1. ове Одлуке може образовати радне тимове за поједина сложена питања 

из области: саобраћаја, пејсажног уређења и екологије, заштите градитељског наслеђа и урбане 

реконструкције, инфраструктуре, као и за техноекономска питања и архитектонско обликовање.  

Комисија закључком о образовању радног тима одређује број чланова и састава радних 

тимова. 

              Председник Комисије сазива седницу радног тима и одређује дневни ред. 

              Радни тим ради на седницама,којим присутвује већина чланова радног тима,а доноси 

закључке већином гласова присутних чланова радног тима,о чему саставља записник. 

              Седници радног тима председава члан радног тима кога одреди радни тим. 

              Записник са закључцима радног тима је обавезан део материјала који се разматра на 

седници Комисије. 

             Један или више чланова радног тела могу присуствовати седницама Комисије за планове, 

на основу сагласности председника Комисије. 

              Члановима радног тела припада накнада за рад у износу највише од половине висине 

припадујуће накнаде за члана Комисије за планове, именованог на предлог министарства, за 

текући месец.      

Члан 14. 

 

Даном почетка примене ове Одлуке престаје да важе одредбе Одлуке о образовању 

Комисије за планове града Новог Пазара бр. 112-16/17 („Сл. лист града Новог Пазара“, бр. 1/17), 

Одлука о измени и допуни одлуке о образовању Комисије за планове бр. 112-272/18 („Сл. лист 

града Новог Пазара“, бр. 6/18) и Одлука о измени и допуни одлуке о образовању Комисије за 

планове бр. 112-279-1/19 („Сл. лист града Новог Пазара“, бр.1/20). 

 

Члан 15. 

 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града 

Новог Пазара“. 

 

 

СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ ПАЗАРА 

 

Број:  

У Новом Пазару, _______. 2021.године.  

                                

ПРЕДСЕДНИЦА 

Др Анела Шемсовић 
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О б р а з л о ж е њ е 

 

 

           I- Правни основ за доношење  одлуке чине  :   

               

- Члан 52.ст.1.Закона о планирању и изградњи („Службени гл. РС“,број 72/09 и 81/09 

исправка, 64/10 -УС,24/11,121/12,42/13-Одлука УС,50/13-Одлука УС, 98/13-Одлука УС 

132/14, 145/14,83/18,31/19, 37/19-др.закон  и 9/20)    

- Чланови 32,50-54,64-68 и чл.88. Правилника о садржини, начину и поступку израде 

докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“,број 32/19) 

- Чланови 2,3,4,10,12,13 и 14 .Правилника о начину и поступку избора чланова комисије за 

стручну контролу планских докумената,комисије за контролу усклађености планских 

докумената ,Комисије за планове јединице локалне  самоуправе и комисији за стручну 

контролу урбанистичког пројекта, праву и висини накнаде члановима Комисија ,као и 

условима и начину рада комисија(„Службени гласник РС“,број 32/19) 

- Чл. 46. ст.1. тачка 77. Статута града Новог Пазара (“Службени лист града Новог Пазара 

“,бр.6/19 )  

     

           II-Разлози за доношење  одлуке  :  

                                                                                                                                                                                                                                            

         Основни разлог за доношење одлуке је чињеница да мандат Комисије за планове образоване 

одлуком Скупштине града Новог Пазара бр.112-16/17 од 31.01.2017.године истиче 9 фебруара 

2021.године јер је именована на период од 4 године. 

        Такође разлог за доношење ове Одлуке је потреба усклађивање одлуке  о образовању 

Комисије за планове града Новог Пазара са  изменама Закона о планирању и изградњи односно са 

Правилником о начину и поступку избора чланова комисије за стручну контролу планских 

докумената,комисије за контролу усклађености планских докумената ,Комисије за планове 

јединице локалне  самоуправе и комисији за стручну контролу урбанистичког пројекта,праву и 

висини накнаде члановима Комисија ,као и условима и начину рада комисија(“Сл.гл.РС”бр.32/19) 

и Правилником о садржини ,начину и поступку израде докумената просторног И урбанистичког 

планирања (“Сл.гл.РС”бр.32/19) који су ступили на снагу 11.маја 2019.године,у односу на 

критеријуме избора , разрешења пре истека мандата,делокруг рада,прецизирање права,висине 

,начина обрачуна и исплате накнаде за рад председнику,заменику, члановима и,секретару 

Комисије и радних тела Комисије. 

        Скупштина града је на седници од 30.10.2020.године изабрала новог главног урбанисту града 

Новог Пазара који је по функцији председник Комисије за планове па се усклађивање врши и у 

том делу. 

 

            III-Објашњење појединачних решења : 

 

        Чланом 1 и 2 дефинисан је предмет уређивања и састав Комисије у складу са Законом и 

Правилником.  

        Чланом 3 дефинисан је задатак Комисије у складу са Законом о планирању и изградњи и 

Правилником о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког 

планирања.Чланом 52 Закона о планирању и изградњи је наведено да ” Ради обављања стручних 

послова у поступку израде и спровођења планских докумената, стручне провере усклађености 

урбанистичког пројекта са планским документом и овим законом, као и давања стручног 

мишљења по захтеву надлежних органа управе, скупштина јединице локалне самоуправе образује 

комисију за планове”.Овлашћења Комисије за планове су наведена и у Правилнику о садржини, 

начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања и то : чл.32-давање 
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мишљења на предлог одлуке о изради планског акта,чл.43-усвајање извештаја о раном јавном 

увиду ,чл.50-54-стручна контрола нацрта планског акта,чл.64-68 –одржавање јавне и затворене 

седнице после спроведеног јавног увида и израда извештаја,чл.88-стручна контрола 

урбанистичког пројекта.  

        Чланом 4 дефинисана су овлашћења председника Комисије у складу са Законом о планирању 

и изградњи и Правилником о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и 

урбанистичког планирања односно овлашћења заменика председника. 

         Чланом 5 дефинисан је начин обављања стручних и административних послова за потребе 

Комисије. 

         Чланом 6 су услови за избор председника,заменика ,чланова и секретара 

Комисије.Председник Комисије је главни урбаниста по функцији-чл.51.Закон о планирању и 

изградњи.Заменик председника је заменик директора ЈП Завода за урбанизам.,члан комисије је 

директор Реп.геодетског завода,Служба за катастар Нови Пазар  Предложени чланови Комисије 

су стручњаци са дугогодишњим искуством из области урбанизма, геодезије, просторног 

планирања и грађевине.3 члана су представници министарства.            

       Правилником о начину и поступку избора чланова комисије за стручну контролу планских 

докумената, комисије за контролу усклађености планских докумената, комисије за планове 

јединице локалне самоуправе и комисије за стручну контролу урбанистичког пројекта, праву и 

висини накнаде члановима комисије, као и условима и начину рада комисија("Службени гласник 

РС",бр.32/19) прописано је да се за председника, заменика председника, секретара и чланове 

комисија именују лица која испуњавају следеће услове: да су признати стручњаци из области 

планирања и изградње, да имају високу стручну спрему, одговарајућу личну лиценцу и најмање 

пет година радног искуства у струци,као и да се трећина чланова именује на предлог надлежног 

министарства.Чланом 3 је прописано да је минималан број чланова појединачних комисија пет, 

укључујући председника, заменика председника и секретара, а максимални број је 15 

чланова.Број чланова је 9 без секретара,у складу са начелом ефикасности и 

рационалности.Чланом 12 је прописано” Једна трећина чланова Комисије за планове јединице 

локалне самоуправе, именује се на предлог министра надлежног за послове просторног 

планирања и урбанизма.” 

         Представници министарства (3 члана) су именовани на основу предлога министарства 

грађевинарства , 

  саобраћаја и инфраструктуре,сектор за просторно планирање и урбанизам, бр. 119-01 -0001 

1/2021 -1 од 18.01. 

  2021.године. 

         Чланом 7 дефинисани су трајање мандата и услови за разрешење чланова пре истека 

мандата.Овим се даје могућност да се побољша рад комисије у смислу њене ефикасности и 

законитости рада.Одредба је дата у смислу бланкетне норме. 

         Члановима 8,9,10 и 11 дефинисани су право и висина накнаде,начин исплате узимајући у 

обзир да се ради о 

  сталном стручном радном телу Скупштине града,које има веома важну улогу у поступку 

припреме и усвајања аката просторног и урбанистичког планирања,урбанистичког и 

архитектонског обликовања а у складу са чл.4. Правилника о начину и поступку избора чланова 

комисије за стручну контролу планских докумената,комисије за контролу усклађености планских 

докумената, Комисије за планове јединице локалне  самоуправе и комисији за стручну контролу 

урбанистичког пројекта,праву и висини накнаде члановима Комисија ,као и условима и начину 

рада комисија. 

         Чланом 12 дефинисана је обавеза Комисије за доношење Пословника о раду у складу са 

чл.13.Правилника. 

         Чланом 13 је дата могућност да Комисија формира радна тела за поједине области која јој 

помажу у раду,начин рада радних тела,права на накнаду а на основу одредби чл.14.Правилника. 
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         Чланови 14 и 15 су прелазне и завршне одредбе-престанак важења ранијих прописа  и 

ступање на снагу.     

 

          IV-Процена финансијских средстава за спровођење одлуке: 

 

                    Буџетом града су већ одређена средства за рад Комисије за планове,у складу са чл.52.став 

6.Закона о планирању и изградњи којим је прописано да се средства за рад Комисије за планове 

обезбеђују у буџету 

            јединице локалне самоуправе,за 2021.годину,и то Раздео I, Глава 1.1.,Програмска класификација 

2101-0001. 

                     

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА 

ИЗВОРНЕ И ПОВЕРЕНЕ ПОСЛОВЕ ГРАДА НОВОГ ПАЗАРА 

Број 112-_____/2021 од  28.01. 2021.године 

              

 

                    Обрађивач                                                                               РУКОВОДИЛАЦ 

        Енис Зековић,дипл.правник                                                               Нихад Црновршанин, 

дипл.инг.грађевине                                      

 



Peny6lurca Cp6uja
MI4HIICTAPCTBO f PAbEBI4HAPCTBA,
CAOEPAhAJA I4 I4H@PACTP}'KTYPE

Cexrop 3a npocropHo nraHupame u yp6aHu:aur
Epoj: 1 19-01 -0001 1/2021 -1 I

Aaryx,r: lB.0l .2021.
Kpa;ua Mnlyruua 10a, Eeorpag

Haocuoay w.52. cran 3.3axouao nnaHuparby H rl3rpanbu (,,C,ryx6eHu frracH4K pC",6p.
12109, 8llO9-ucnp., 64110-yC, 24111, l21l12, 42113-yc, 50/13-yc, 98/13-yc, 132t14, t45lt4,
83/18, 31119,31 119-tp. 3aKoH u 9 20), q,r. 12. cran 2. flpasulgurca o Haqr.rHy r{ rocrynxy u:6opa
r{JraHoBa xolrucuje 3a crpygHy r(oHTpony [rJ'raHcKtrx .qoKyMeHara, xonalrcltje 3a KoHTpony
ycx,raleuocru [IaHCKHx noKyN,teHaTa, rcouucuje 3a lr.raHoBe je4nuuUe no1aJrtHe CaMoynpaBe LI

xor,tucuje 3a crpyl{Hy I(oHrpony yp6auucru.trcor rpojer<ra, npaBy r.{ Br{cr.rHrJ HaKHaIe r.rnaHoBuMa
xonrncttje, Kao I1 ycnoBHMa 14 HaTILIHy paaa xouuo.rja (,,Cryir6eur4 rJiacHr.rK PC", 6poj 3212019'), w,gt.
2. cras l. ra'Ixa 5) r.r .r,r. J. crae 1. 3axosa o MnHucrapcrBr.rMa (,,C,ryx<6eHu ulacHlrx pC", 6poj
12812020), Mlluucrap Ha.qnex(aH 3a fiocnoBe npocropHor nnaHr4pama ra yp6aHu:ua aaje:

IIPEAJIOf
qJIaHoBa Konrtrcrtje 3a [,laHoBe

nPEInAXy CE :a .r,,raHone Kotrucaje 3a nrraHoBe Crynutruue rpana Hoeor fla:apa:
- Aule.nuja JocHrloBtr{h, tun,r. rrH)ri. apx.l.r: Beorpaaa, n}rueHua I4KC 6poj: 200117009;
- 3aprrja 3EqEBLIh, Arrrrr.r. r{H)n rpaf . r.r: Kpa,meaa, ,rrrueHue I4KC 6poj: 200096007 ,3 I I g36604 u
4l 1 544104; w
- Mupony6 TiOPREBplh, Arrn"r. rp. rJrr. u: Tpcreugxa, xgueHue I4KC 6poj; |O}OO72O4 u
201042203.

O6pa3,roxerbe
t{,rasov 52. crae 3. 3arcosa o nraHupamy H r43rpaA}rn (,,Clyxr6euH rnacHuK PC",6p.72109,

B1/09-ucnp., 64110-yc, 24 11. 121 12, 42113-vC, 50/13-yC, 98/13-yC, 132il4, 145fi4, 83nB,
3ll19, 37 119-.up. 3aKoH u 9120) rrporficaHo je aa jeauy rpehuHy qnaHoBa Koir.rracrlje :a n,rauoae, xojll
he o6anrsaru crpyqHe flocrtoBe y nocrynxy t{3paAe u cnponolema ilJraHcKr.{x Aor(yMeHara u AaBartr
crpyqHa Mr4tur'bema rro 3axreBy HaAr'texHor opr-aHa, a urrju MaHIar rpaje uerupu toAt,1He, npeAnax(e
Mr4Hlrcrap HannexaH 3a rtocJ.]oBe [pocropHor rrnaHilpalba H yp6auu:tra.

r{lasoxl 12. cras 2. llpanu,rur4Ka o HaquHy 11 nocrynxy u:6opa LrJ.raHoBa xor,rulcuje :a
crpyrlHy KoHrpony nraHCKtIX aoKyMeHa'r'a, xoir,rr.rcl.r.je 3a KoHTpony ycx,ra!eHocrg 11J]aHCKHx

.qoKyMeHara, ror,IHcuje 3a [.rlaHoBe jeluuuue rtoKanHe caN,royfipaBe rl rcorvucuje 3a crpyrtHy KoHrpony
yp6aHucrt'tqKor npojexra, npaBy I{ B}IC}1Hrl HaKHaAe LrraHoBuMa rol,llcl.rje, Kao 11 ycnoBgMa g Haqr.rHy
pa,4a rovucrja (,,Clyx<6eHI't rrIacHHK PC", 6po.j 3212019) rrponHCaHo je 4a ce jeaHa rpehaHa qrraHoBa
Koiraracaje 3a [rIaHoBe jearaHuue noKaJrHe caMoy[paBe r.rirleuyje Ha npennor MHr]Hcrpa Hal,,rexHor 3a
rrociioBe [pocropHo r ilnaHfi pa]!a a yp6aHr.r:u a.

Calracuo o4peg6anra qil.2. crlaa 1. raqxa 5) n vn.7. cras l,3aroua o Mr4HI,rCTapCTBr4Ma

u yraplen rblrxoB(,,CryN6euu rrracHHK PC", 6poj 12812020), xojnu cy o6pa:oaaHa NluHncrapcrBa
AenoKpyr, Muuucrapcrao rpafenuHapcraa, cao6pahaja Ll uaalexruo je 3a
o6aeJbarbe nocJ'roBa,qp)r{aBHe ynpaBe xoju ce oA}{oce ua vp6arru:aiil rr pa15e.

C nouroaamev,
fI0

I l9-01 -107212020-02 oa 16. aeuen6pa 2020. roa.

nocrae.reso: fpa4y Hoou fla:ap - fpaacxoj yflpaBfi 3a H3BopHe u noBepeHe noclroBe, npeanox{errLrM (rrraHoBHNla h apxyBr4

Mp h..
C---
no





 

                      Curriculum Vitae 
 

Sa zvanjem diplomiranog gradjevinskog inženjera, dana 09.05.1977.godine, 

zasnovao sam radni odnos u GP ”Brvenik” u Raški, u projektnom birou, na 

poslovima odgovornog projektanta konstrukcija. 

Od 01.03.1982. godine, radio sam u opštinskom Sekretarijatu za urbanizam na 

mestu šefa Odseka za urbanizam i gradjevinarstvo. 

Od 02.03.1998. do 10.06.2014. godine, sam bio u radnom odnosu u Ministarstvu 

gradjevina, na radnom mestu Republiĉkog urbanistiĉkog inspektora. Kao republiĉki 

urbanistiĉki inspektor vršio sam inspekcijski nadzor nad donošenjem prostornih i 

urbanistiĉkih planova kao i njihovu implementaciju, izradu urbanistiĉkih i 

graĊevinskih dozvola. Nadzor sam vršio u  ĉetiri okruga: Raški, Rasinski, Šumadijski 

i pomorvski okrug 

Od 10.06.2014.godine sam u penziji. 

Do sada sam radio na razliĉitim poslovima iz oblasti graĊevinarstva: na 

projektovanju konstrukcija objekata visokogradnje, izvoĊenju graĊevinskih i 

graĊevinsko-zanatskih radova na objektima visokogradnje, struĉnom nadzoru nad 

izgradnjom objekata visokogradnje, u komisijskom radu za tehnihki pregled objekata 

visokogradnje, konaĉnom obraĉunu objekata visokogradnje i urbanistiĉkom nadzoru 

na primeni Zakona zakona o planiranju i izgradnji  i donošenju urbanistiĉke 

dokumentacije. 

Sa diplomom graĊevinskiog inženjera–konstruktivnog smera imam položeni 

struĉni ispit, državni ispit za rad u organima uprave, dobijenu licencu za 

projektovanje graĊevinskih konstrukcija, licencu za izvoĊenje objekata visokogradnje 

i Rešenje Ministarstva pravde o upisu u registar stalnih sudskih veštaka za oblast 

graĊevinarstva. 

Kao republiĉki urbanistiĉki inspektor, ispred nadležnog ministarstva, bio sam 

delegiran kao ĉlan gradskih i opštinskih komisija za planove i to: Kraljevu, Kruševcu 

Novom Pazaru, Aleksandrovcu, Brusu, Raški, Trsteniku i Ćiĉevcu. 

Kao sudski veštak za oblast graĊevinarstvo radim od 1981. godine. Do sada sam 

bio angažovan od opštinskih sudova u Kraljevu, Raški, Vrnjaĉkoj Banji, Novom 

Pazaru, Privrednog suda u Kraljevu, Višeg suda u Kraljevu, Višeg suda u Beogradu, 

Poreske uprave i Gradske uprave u Kraljevu. 

Za procenu graĊevinske i tržišne vrednosti nepokretnosti bio sam angažovan od 

strane više banaka: Raiffeisen, Ĉaĉanske banke, Agrikol banke, AIK banke, i 

Vojvodjanske banke.. 

 - Licenca odgovornog projektanta,  broj Licence 311 8366 04 

- Licenca odgovornog izvoĊaĉa radova, br. Licence 411 5441 04 

 

Kraljevo, 13.01.2021.godine 

                                                   Zeĉević Zarija,dipl.ing.gradj. 

      Kraljevo, Dimitrija Tucovića 2/10 

       



(kratak pregled radnih mesta
za konkretan posao: u5e5de u
Pazar)

i zadataka, sa
radu Komisije za

relevantnim podacima,
planove u opStini Novi

RADNA BIOGRAFIJA
ANDELIJE Joslpovlc, dipl. ing.arh, iz Beograda,
u periodu 1967-2021 god.

Diplomirala sam l967god na Arhitektonskom

U periodu l9G7 do 1976 god radila
Elektrotehniikom predutecu uROtORu.
izradi projektno-tehn idke doku mentacije;

U periodu 1981 -1989 radira sam u opstini savski venac, kao sef ocrseka zaurbanizam i gratrevinske poslove, na posrovima pregreda tehniikedokumentaci.ie, overa tehnidke dokumeniacije u postupku izdavanjagraclevinskih dozvola ;

Ll periodu 1989 -r99r radila sam u opstini zvezdara, na mestu sefa odsekaza urbanizam i komunalne poslove;

U periodu 1991 -1993 radila sam, ponovo, u opjtini Savski venac, kaosekretar sekretarijata za gradevinske-i komunarn.'poriou. , r? posrovimaorganizacjie rada u istom sekretarijatu i izdavanju gradevinskih ,upotrebnih dozvola ;

u periodu 1993 -20r5 radila sam u Ministarstvu za urbanizam, na mestuSefa. Odseka republidke urbanistidke inspekcij", 
^ 

zatim u (istomMinistarstvu, sa promenjenim nazivom), MinLtarstvu La kapitarne

fJ periodu 1976 -1981 radila
graclevinske poslove op5tine
nadzora;

fakultetu u Beogradu

sam u projektnom birou,
kao projektant - uiesnik

sam u Direkciji za komunalno stambene i
Zemun, na mestu Sefa tehniike pripreme i

u

u



investicije, kao naielnik oderenja republiike urbanistiike inspekcije _

savetnik ministra, glavni urbanistidki inspektor, r! poslovima vrienja
inspekcijskih nadzora, kontrora iz oblasti urbanizma - lontrora p.o,n"n.
stanja u prostoru, sa kontrolom gratrilista za objekte visokogradn.je, vrsenje
inspekcijskog nadzora u radu nadleznih organa - oblast urbanizma i
gradevinarstva u lokalnim zajednicama - gradovima i opstinama u
Republici srbiji, vrsenje permanentne edukacije iz oblasti prostornog
planiranja, ure{lenja prostora i urbanizma u lokalnim zajednicama, .u
aspekta zakonitosti, uiestvovala u izradi Zakona i pravilnika iz oblasti
u rbanizma i graclevinarstval

tJ periodu rada u Ministarstr.u 1993.201s, uiestl,o'ala sam, kao dlan
Komisija za planove u sledecim Komisijama: Beogradu, Novom saclu,
Kraljevu, Pozarevcu , iadku, Kosjeridu, Temerinu ifrovom pataru;

u periodu 2015 2021 radim kao konsultant iz olasti urbanizma i
grailevinsrsta, kao i sudski veltak za oblast arhitektur e - ui,a specijalnost
urbanizam

Posedujem licencu odgovornog urbaniste,
oktobra 2009 (u prilogu)

pod br. 200117009 . od 15

l-1 l3cogradLr

.ianuar 2021

Beograd. ul. Savska br
Tel:063i69356tt



MH*ElbEPCKA KOMOPA CPBH]E

04roBOPHorypBAHMCTE

Ha ocHOBy 3aKOHa o IIAaHHpalby H M3rpa4rbM H
CTaTyTa MHxerbepcKe KOMope Cp6Kje

yllpABHRI 04B0P MHKElbEPCKE KOMOPE CPBVIIE
yTBpbyje 4a je

AHbe^Hja M. JocHIIOBHh
4HII^oMxpaHH HH%elbep apxHTeKType        `

JMB 1707940719046`

o4I`oBopm yp6aHHCTa

3a pyKOBobefoe H3pa4oM yp6aHHc"qKHx II^aHOBa H yp6aHHc"qKHx IIpojeKaT,a

Bpoj ^ngeHBe

ZOO  1  170 09

y Beollpa4y,
15. oKTo6pa 2009. rozprHe

HPE4CE4HHK KOMOPE

HPody. 4p 4pal`ocJ\aB IIIyMapal}
4Hrl^   r`Pab   14Hx,









РЕФЕРЕНЦ  ЛИСТА  
ЂОРЂЕВИЋ / Радмило / МИРОЉУБ,  

 
Основни подаци : 

рођен : 22.04. 1961.г. у Трстенику 
адреса : ул. Јефимијина бр. 21. - 37 240 Трстеник 
образовање : 

 основна и средња школа завршена у Трстенику. 
 високо образовање - Природно математички факултет Универзитета у Београду 

                                               смер Географија-просторно планирање 
                                        звање - дипломирани просторни планер  ( VII степен ) 
дипломски рад 1986.г. :  Мрежа насеља општине Трстеник  
         награда : Октобарска награда града Београда за 1986.г. за најбољи дипломски рад 

 запослење : од 15.07.1986.г. у органима локалне самоуправе Трстеник ( радно место - 
урбанистичка регулатива, заштита животне средине, послови просторног планирања и ГИС-а, 
регистратор стамбених заједница, координатор слива Западне Мораве ...... ) звање саветник.         

 лиценце : 
- одговорни планер  ......................................................................  100  0072  04 
- одговорни урбаниста  ..............................................................  201  0422  03 

 
Референц листа : 

стручни консултант  
 Просторни план општине Трстеник,  

- период израде плана  2010-2011.год. 
- план донет 2011.године ( 29.11. 2011.године ) 

      - носилац израде плана - Југословенски институт за урбанизам и становање           
                                                                          „ЈУГИНУС“ а.д. Београд,  
                                                    руководилац израде плана Александар Вучићевић. 
 Генерални план Трстеник,  

- период израде плана  2003-2009.год. 
- план донет 2009.године ( 29.12. 2009.године ) 

      - носилац израде плана - Центар за планирање урбаног развоја           
                                                         „ЦЕП“ а.д. Београд,  

руководилац израде плана                                                         
 Просторни план општине Врњачка Бања, руководилац израде плана  

- период израде плана  2011-2012.год. 
            - план донет 2012.године  

      - носилац израде плана - Дирекција за планирање „Врњачка Бања“  
  Друге измене и допуне Просторног плана општине Сврљиг, руководилац израде плана  

 - период израде плана  2017.год. 
 руководилац израде или члан тима за израду више Урбанистичких пројеката за 

реконструкцију МХЕ у власништву Електропривреде Србије на простору општина и градова :  
Пријепоље, Прибој, Мали Зворник, Бајина Башта, Ивањица, Сурдулица, Ужице, Ниш, Пирот, 
Зајечар, Лесковац ....  

                                      
Ангажовање по одредбама закона и другим прописима везаних за струку : 

- члан Комисије за планове општине Трстеник ( 2009-2013, 2013-2017 ), 
- секретар Комисије за планове општине Трстеник  
- члан Комисије за планове града Нови Пазар  ( 2013-2020 ) представник министарства 
- члан Комисије за планове општине Брус  ( 2014-2020 ) представник министарства 
- члан Скупштине ИКС петог сазива  

 







BIOGRAFIJA

Roden sam 06.08.1964.godine u Novom Pazaru gde sam zavr5io osnovnu i srednju Skolu sa odlidnim
uspehom.OZenjen sam i imam dvoje dece.

1984.godine sam upisao arhitektonsko-gradevinski fakultet,odesk arhitektura u Pri5tini koji sam zavr5io

1996.godine u Pri5tini.

l990.godine sam osnovao preduze6e za proizvodnju tekstila i time sam se uspelno bavio do 2008.godine
Od ZObg.do 2}l}.godine sam bio ovla56eni prodavac i serviser automobila "Skoda".

dlan komisije za planove sam od 2013 godine,a sekretar Komsije od 20l6.godine.

Od 2015.godine sam zasnovao radni odnos u gradskoj upravi.Bio sam dlan gradskog velazadlLenza
izgradnju i infrastrukturu,do 2018.godine,nakon dega sam radio na poslovima Sefa odseka zaizdavanje
Iokacijskih uslova.

Paralelno sa time sam stekao licencu inZinjera za energetsku efikasnost za Op5tinsku energetiku.Poslom
gradskog energetskog menadLera sam podeo da se bavim 03.06.2019.godine,ali nakon 3 meseca me

zadesila bolest nakon koje sam penzionisan 01.10.2020.godine.

Posedujem licence 300L591 12,
400 G769 t2
381 1328 14

ogu6anin, dipl. ing. arh.

'b'z'



Sead	Mušović
dipl.ing.građ.
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Email:	musovic.sead@gmail.com

Broj	telefona:	063	8622	735

Datum	rođenja:	30.10.1962

Obrazovanje

Gimnazija	"Bratstvo	jedinstvo"	,
Novi	Pazar

matematicko	tehnicki	saradnik

Građevinski	fakultet
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Biografija 
 

 
 

Suat Ljajić 
 

 

 

Datum rođenja:03.01.1976 g.  
Adresa:ul.Radulovic Miladin br 27 /A Novi Pazar  
E – mail: suat.arh@gmail.com  
Telefon:020 382 488  
Mobilni:+381642108437  
Pol:M  
Bračni status:Ozenjen  
Državljanstvo:Srpsko  

 

Obrazovanje 
 

Naziv škole:Tehnička škola u Novom Pazaru  
Smer:Tehničar drumskog saobraćaja  
Upisao / završio:1991-1995  
Trajanje po planu i programu:4god  
Stepen:IV  
Naziv specijalističkog rada:Projektovanje raskrsnice 
regulisane svetlosnim signalima 

 

 

Naziv škole:Građevinsko Arhitektonski fakultet u  
Prištini 

 

Smer: Arhitektura  
Upisao / završio: 1995-2005  
Stepen:V  
Naziv maturskog rada: Projekat Stambeno 
poslovnog objekta u Tutinu 
 
 
 
 
 
 

 

 

Radno iskustvo 
 

Preduzeće:Ambijent DOO  
Radno mesto:Projektant 
saradnik 

 

Period rada:2003-2007  
Opis posla: Izrada svih vrsta 
projektne dokumentacije , 
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Preduzeće:Arhis DOO  
Radno mesto:Odgovorni 
Projektant  

 

Period rada:2007-2010  
Opis posla: Izrada svih vrsta 
projektne dokumentacije , 

 

  
 

Preduzeće:Moj Projekat DOO  
Radno mesto:Direktor   
Period rada:2010-2013  
Opis posla: Izrada svih vrsta projektne 
dokumentacije ,Izvođenje građevinskih radova u SR 
Nemačka 
 
 

 

  
Preduzeće:JP Zavod za Urbanizam Grada Novog Pazara 
Radno mesto:Direktor  
Period rada:2013-  
Opis posla: Izrada urabnističkih planova ,izrada  svih 
vrsta projektne dokumentacije i vršenje stručnog 
nadzora na izvođenju radova 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Page 3 of 3 

 
Ostalo 
 
Ostale napomene:  
  
Vojna obaveza: Da 
 

 

Deca: Tri sina 
 
Strani jezici: Engleski srednji nivo 
 
Kompjuterski programi:Microsoft Word, 
Excel,Adobe,Lumion,AutoCad,ArchiCad 
 
Aktivnosti i projekti: 

 Član komisije za planove  Grada Novog 
Pazara.  

 Član komisije za procenu štete od 
vremenski nepogoda, 

 Počasni član međunarodne istraživačke 
akademije nauka i umetnosti.  

 Učestvovanje na konkursu Urbanističko 
rešenje centra Novog Pazara. 

 Projektovanje Gradskog stadiona u 
Novom Pazaru. 

 Izvođenje pet stambenih zgrada u SR 
Nemačkoj.  

 Učestvovanje u izradi Prostornog Plana 
Grada Novog Pazara 

 Učestvovanje u izradi Generalnog 
Urbanističkog Plana Novog Pazara 

 Učestvovanje u izradi Planova 
Generalne regulacije 
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PREDLOG 

 

Na osnovu člana 52.st.1. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“,broj 

72/09 , 81/09 ispravka, 64/10 –US, 24/11,121/12, 42/13-Odluka US, 50/13-Odluka US, 98/13-

Odluka US 132/14, 145/14, 83/18 ,31/19, 37/19-dr.zakon i 9/20), članova 32,50-54,64-68 i 

čl.88Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog 

planiranja („Službeni glasnik RS“, broj 32/19),članova 2, 3, 4, 10, 12, 13. i 14. Pravilnika o 

načinu i postupku izbora članova komisije za stručnu kontrolu planskih dokumenata,komisije za 

kontrolu usklađenosti planskih dokumenata , komisije za planove jedinice lokalne  samouprave i 

komisiji za stručnu kontrolu urbanističkog projekta, pravu i visini naknade članovima Komisija, 

kao i uslovima i načinu rada komisija („Službeni glasnik RS“, broj 32/19) i čl. 46. st.1. tačka 77. 

Statuta grada Novog Pazara („Sl. list grada Novog Pazara“, br. 6/19 ), Skupština  grada  Novog  

Pazara  na  sednici  održanoj ________. 2021. godine,  donosi    

 

 

O D L U K U 

O KOMISIJI ZA PLANOVE 

                                                                                      

 

 

Član 1. 

 

              Ovom odlukom obrazuje se Komisija za planove grada Novog Pazara (u daljem 

tekstu:Komisija), utvrđuje se kriterijumi za imenovanje, predmet i delokrug rada, utvrđivanje 

iznosa i načina isplate naknade za rad Komisije - predsedniku, i članovima Komisije. 

 

 

Član 2. 

 

 

Odlukom se obrazuje Komisija za planove u sledećem sastavu: 

 

                          

1. Suat Ljajić, glavni urbanista, dipl. ing. arh.         -predsednik 

2. Sead Mušović, dipl. ing. građevine                      -zamenik predsednika, 

3. Anđelija Josipović, dipl. ing. arh. iz Beograda     -član, predstavnik ministarstva 

4. Zarija Zečević, dipl. ing. građ. iz Kraljeva            -član, predstavnik ministarstva 

5. Miroljub Đorđević, dipl. prostorni planer iz Trstenika,  -član, predstavnik ministarstva 

6. Dušimir Milanović, dipl. ing. geodezije               -član, 

7. Esad Muminović, dipl. ing. arhitekture                -član 

8. Asim Prenča, dipl. ing. građevine                       -član 

9. Vesna Ravić, dipl. ing. arhitekture   -član 

10. Dr Uroš Radosavljević, dipl. ing. arhitekture   -član 

11. Nermin Bogućanin, dipl. ing. aritekture             - sekretar  
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Član 3. 

 

Zadatak Komisije je da: 

 

 daje prethodno mišljenje na nacrt odluke o izradi planskog dokumenta (prostorni plan 

Grada Novog Pazara i  urbanistički planovi grada Novog Pazara), 

 razmatra primedbe, predloge i sugestije podnete u toku ranog javnog uvida, 

 usvaja izveštaj o sprovedenom ranom javnom uvidu, 

 obavlja stručne poslove u postupku izrade planskog dokumenta, 

 vrši stručnu kontrolu nacrta planskog dokumenta pre njegovog izlaganja na javni uvid, o 

čemu sastavlja  izveštaj, 

 vrši stručnu kontrolu urbanističkog projekta na zahtev Odeljenja za urbanizam i 

izgradnju, 

 razmatra primedbe, predloge i sugestije podnete u toku javnog uvida na planski 

dokument, pre podnošenja predloga tog planskog dokumenta Skupštini Grada Novog 

Pazara, 

 sačinjava izveštaj o obavljenom javnom uvidu u planski dokument, koji sadrži podatke o 

obavljenom javnom uvidu, sa svim primedbama i odlukama po svakoj primedbi, 

 donosi odluku kojom se nosiocu izrade planskog dokumenta nalaže da izradi novi nacrt 

planskog dokumenta u slučaju da, nakon javnog uvida nacrta planskog dokumenta, utvrdi 

da usvojene primedbe suštinski menjaju planski dokument, 

 obavlja stručne poslove u postupku donošenja planskog dokumenta, 

 daje stručno mišljenje po zahtevu organa nadležnog za poslove urbanizma,  

 obaveštava organe, organizacije i preduzeća o donetim zaključcima, zauzetim stavovima i 

mišljenjima o materijalima koje razmatra, kako bi ti organi, organizacije i preduzeća 

mogli po istima da postupe, 

 donese poslovnik o radu i  

 razmatra sva druga pitanja iz oblasti urbanizma i arhitekture za koje oceni da su od 

značaja za Grad Novi Pazar.         

 

                                                                         Član 4. 

 

 Predsednik Komisije saziva sednice, predlaže dnevni red (u saradnji sa nadležnim licima 

nosioca izrade planskog dokumenta koji je predmet zasedanja), predsedava sednicama,potpisuje 

zapisnike i zaključke Komisije, stara se o pravilnoj primeni pravilnika kojim se uređuju uslovi i 

način rada Komisije i obavlja druge poslove koje mu proveri Komisija, u skladu sa Zakonom i 

ovom Odlukom. 

Zamenik predsednika zamenjuje predsednika u njegovom odsustvu obavljajući poslove iz 

njegovog delokruga, odnosno pomaže mu u radu ili obavlja druge poverene poslove Komisije, u 

skladu sa Zakonom i ovom Odlukom. 

 

Član 5. 

 

Administrativno-tehničke i stručne poslove za potrebe Komisije obezbeđuje nosilac 

izrade planskog dokumenta. 
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Stručne poslove u pripremi materijala iz nadležnosti Komisije obavlja Javno preduzeće 

Zavod za urbanizam Novi Pazar. 

 

Član 6. 

                                                                                                                                                                                                                               

Za predsednika, zamenika predsednika, sekretara i članove Komisije iz čl.2. ove Odluke 

imenuju se lica koja ispunjavaju sledeće uslove: da su priznati stručnjaci iz oblasti planiranja i 

izgradnje, da imaju visoku stručnu spremu, odgovarajuću ličnu licencu i najmanje pet godina 

radnog iskustva u struci. 

 

Član 7. 

 

Mandat predsednika i članova Komisije iz čl.2. ove Odluke traje četiri godine. 

Članovima Komisije, odnosno Komisiji, mandat prestaje istekom perioda na koji su 

imenovani, na lični zahtev (podnošenjem ostavke) ili razrešenjem. 

 Skupština grada razrešiće, pre isteka mandata, pojedine članove Komisije ili Komisiju, 

ako: 

1) komisija utvrđenu delatnost sprovodi protivno Zakonu, propisima kojim se uređuju  

uslovi i način rada komisija za planove jedinica lokalnih samouprava i ovoj Odluci; 

2) član Komisije neopravdanim odsustvovanjem, nestručnim ili nesavesnim radom 

onemogućava rad Komisije, 

3) se u postupku preispitivanja akta o imenovanju utvrdi nepravilnosti; 

4) su dužnost i funkcija nespojivi sa dužnošću člana Komisije; 

5) bude osuđen na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju od najmanje šest meseci, ili ako 

bude osuđen za krivično delo koje ga čini nepodobnim za vršenje funkcije; 

6) nastupe druge okolnosti utvrđene zakonom. 

 

Predlog za razrešenje člana Komisije ili Komisije može podneti, u pisanoj formi, 

najmanje jedna trećina odbornika u Skupštini grada.   

 Predlog, odnosno inicijativa za razrešenje mora biti obrazložena. 

 Mandatni period novoimenovanog pojedinog člana traje do isteka mandata Komisije. 

 Odredbe ovog člana odnose se i na prestanak mandata sekretara Komisije. 

 

Član 8. 

 

Predsedniku, zameniku, članovima i sekretaru Komisije iz čl.2. ove Odluke za rad u 

Komisiji pripada naknada.                                                               

                                                                            

Član 9. 

 

Članovima Komisije imenovanim ispred nadležnog Ministarstva pripada naknada za rad 

po održanoj sednici u iznosu od 15 % od prosečne neto zarade u Republici Srbiji prema 

poslednjim podacima objavljenim u “Službenom glasniku Republike Srbije“. 

Predsedniku, zameniku, članovima i sekretaru Komisije za planove, koji su imenovani po 

ovoj Odluci, određuje se naknada za rad po održanoj sednici u polovini iznosa određenog u stavu 

1. ovog člana. 
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Član 10. 

 

Pravo i visina naknade iz čl.7. ove Odluke utvrđuje se rešenjem predsednika 

Administrativno-mandatne komisije, za svakog člana Komisije koji je prisutvovao sednici, 

odnosno sednicama Komisije, za mesec za koji se isplaćuje naknada. 

 

Član 11. 

 

Članovi Komisije koji nemaju pribavilište na teritoriji grada Novog Pazara imaju pravo 

na naknadu troškova prevoza, u visini cene povratne karte na relaciji od mesta prebivališta do 

mesta održavanje sednice Komisije. 

Pravo i visina iznosa naknade iz stava 1.ovog člana, utvrđuje se rešenjem predsednika 

Komisije Skupštine grada za mandatno imunitetska pitanja,na osnovu pisanog zahteva člana 

Komisije,koji uz zahtev obavezno prilaže autobuske karte za traženu relaciju,odnosno ukoliko je 

prevoz izvršen sopstvenim vozilom,navode se registarske oznake vozila kojim  je prevoz izvršen. 

 

Član 12. 

 

Komisija iz čl.2. ove Odluke radi prema odredbama Zakona, odnosno u skladu sa 

propisom kojim se uređuje  stručna kontrola, rani javni uvid i javni uvid u planski dokument. 

Komisija iz čl.2. ove Odluke, svoj rad bliže uređuje poslovnikom. 

Poslovnik o radu Komisije predleže predsednik Komisije i donosi ga Komisija većinom 

glasova na konstitutivnoj sednici. 

Poslovnikom o radu bliže se uređuje način sazivanja sednice, rad na sednici, način 

vođenja zapisnika, način glasanja i odlučivanja, način sačinjavanja i potpisivanja zapisnika, 

odnosno izveštaja o obavljenoj stručnoj kontroli,odnosno obavljenom javnom uvidu.  

 

Član 13. 

 

Komisija iz čl.1. ove Odluke može obrazovati radne timove za pojedina složena pitanja iz 

oblasti: saobraćaja, pejsažnog uređenja i ekologije, zaštite graditeljskog nasleđa i urbane 

rekonstrukcije, infrastrukture, kao i za tehnoekonomska pitanja i arhitektonsko oblikovanje.  

Komisija zaključkom o obrazovanju radnog tima određuje broj članova i sastava radnih 

timova. 

              Predsednik Komisije saziva sednicu radnog tima i određuje dnevni red. 

              Radni tim radi na sednicama,kojim prisutvuje većina članova radnog tima,a donosi 

zaključke većinom glasova prisutnih članova radnog tima,o čemu sastavlja zapisnik. 

              Sednici radnog tima predsedava član radnog tima koga odredi radni tim. 

              Zapisnik sa zaključcima radnog tima je obavezan deo materijala koji se razmatra na 

sednici Komisije. 

             Jedan ili više članova radnog tela mogu prisustvovati sednicama Komisije za planove, na 

osnovu saglasnosti predsednika Komisije. 

              Članovima radnog tela pripada naknada za rad u iznosu najviše od polovine visine 

pripadujuće naknade za člana Komisije za planove, imenovanog na predlog ministarstva, za 

tekući mesec.      
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Član 14. 

 

Danom početka primene ove Odluke prestaje da važe odredbe Odluke o obrazovanju 

Komisije za planove grada Novog Pazara br. 112-16/17 („Sl. list grada Novog Pazara“, br. 1/17), 

Odluka o izmeni i dopuni odluke o obrazovanju Komisije za planove br. 112-272/18 („Sl. list 

grada Novog Pazara“, br. 6/18) i Odluka o izmeni i dopuni odluke o obrazovanju Komisije za 

planove br. 112-279-1/19 („Sl. list grada Novog Pazara“, br.1/20). 

 

Član 15. 

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu grada 

Novog Pazara“. 

 

 

SKUPŠTINA GRADA NOVOG PAZARA 

 

 

Broj:  

U Novom Pazaru, _______. 2021.godine.  

                                

PREDSEDNICA 

Dr Anela Šemsović 
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O b r a z l o ž e nj e 

 

 

           I- Pravni osnov za donošenje  odluke čine  :   

               

- Član 52.st.1.Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni gl. RS“,broj 72/09 i 81/09 

ispravka, 64/10 -US,24/11,121/12,42/13-Odluka US,50/13-Odluka US, 98/13-Odluka US 

132/14, 145/14,83/18,31/19, 37/19-dr.zakon  i 9/20)    

- Članovi 32,50-54,64-68 i čl.88.Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade 

dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Službeni glasnik RS“,broj 32/19) 

- Članovi 2,3,4,10,12,13 i 14 .Pravilnika o načinu i postupku izbora članova komisije za 

stručnu kontrolu planskih dokumenata,komisije za kontrolu usklađenosti planskih 

dokumenata ,Komisije za planove jedinice lokalne  samouprave i komisiji za stručnu 

kontrolu urbanističkog projekta, pravu i visini naknade članovima Komisija ,kao i 

uslovima i načinu rada komisija(„Službeni glasnik RS“,broj 32/19) 

- Čl. 46. st.1. tačka 77. Statuta grada Novog Pazara (“Službeni list grada Novog Pazara 

“,br.6/19 )  

     

           II-Razlozi za donošenje  odluke  :  

                                                                                                                                                                                                                                            

         Osnovni razlog za donošenje odluke je činjenica da mandat Komisije za planove 

obrazovane odlukom Skupštine grada Novog Pazara br.112-16/17 od 31.01.2017.godine ističe 9 

februara 2021.godine jer je imenovana na period od 4 godine. 

        Takođe razlog za donošenje ove Odluke je potreba usklađivanje odluke  o obrazovanju 

Komisije za planove grada Novog Pazara sa  izmenama Zakona o planiranju i izgradnji odnosno 

sa Pravilnikom o načinu i postupku izbora članova komisije za stručnu kontrolu planskih 

dokumenata,komisije za kontrolu usklađenosti planskih dokumenata ,Komisije za planove 

jedinice lokalne  samouprave i komisiji za stručnu kontrolu urbanističkog projekta,pravu i visini 

naknade članovima Komisija ,kao i uslovima i načinu rada komisija(“Sl.gl.RS”br.32/19) i 

Pravilnikom o sadržini ,načinu i postupku izrade dokumenata prostornog I urbanističkog 

planiranja (“Sl.gl.RS”br.32/19) koji su stupili na snagu 11.maja 2019.godine,u odnosu na 

kriterijume izbora , razrešenja pre isteka mandata,delokrug rada,preciziranje prava,visine 

,načina obračuna i isplate naknade za rad predsedniku,zameniku, članovima i,sekretaru 

Komisije i radnih tela Komisije. 

        Skupština grada je na sednici od 30.10.2020.godine izabrala novog glavnog urbanistu grada 

Novog Pazara koji je po funkciji predsednik Komisije za planove pa se usklađivanje vrši i u tom 

delu. 

 

            III-Objašnjenje pojedinačnih rešenja : 

 

        Članom 1 i 2 definisan je predmet uređivanja i sastav Komisije u skladu sa Zakonom i 

Pravilnikom.  

        Članom 3 definisan je zadatak Komisije u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji i 

Pravilnikom o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog 

planiranja.Članom 52 Zakona o planiranju i izgradnji je navedeno da ” Radi obavljanja stručnih 

poslova u postupku izrade i sprovođenja planskih dokumenata, stručne provere usklađenosti 
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urbanističkog projekta sa planskim dokumentom i ovim zakonom, kao i davanja stručnog 

mišljenja po zahtevu nadležnih organa uprave, skupština jedinice lokalne samouprave obrazuje 

komisiju za planove”.Ovlašćenja Komisije za planove su navedena i u Pravilniku o sadržini, 

načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja i to : čl.32-davanje 

mišljenja na predlog odluke o izradi planskog akta,čl.43-usvajanje izveštaja o ranom javnom 

uvidu ,čl.50-54-stručna kontrola nacrta planskog akta,čl.64-68 –održavanje javne i zatvorene 

sednice posle sprovedenog javnog uvida i izrada izveštaja,čl.88-stručna kontrola urbanističkog 

projekta.  

        Članom 4 definisana su ovlašćenja predsednika Komisije u skladu sa Zakonom o planiranju 

i izgradnji i Pravilnikom o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i 

urbanističkog planiranja odnosno ovlašćenja zamenika predsednika. 

         Članom 5 definisan je način obavljanja stručnih i administrativnih poslova za potrebe 

Komisije. 

         Članom 6 su uslovi za izbor predsednika,zamenika ,članova i sekretara 

Komisije.Predsednik Komisije je glavni urbanista po funkciji-čl.51.Zakon o planiranju i 

izgradnji.Zamenik predsednika je zamenik direktora JP Zavoda za urbanizam.,član komisije je 

direktor Rep.geodetskog zavoda,Služba za katastar Novi Pazar  Predloženi članovi Komisije su 

stručnjaci sa dugogodišnjim iskustvom iz oblasti urbanizma, geodezije, prostornog planiranja i 

građevine.3 člana su predstavnici ministarstva.            

       Pravilnikom o načinu i postupku izbora članova komisije za stručnu kontrolu planskih 

dokumenata, komisije za kontrolu usklađenosti planskih dokumenata, komisije za planove 

jedinice lokalne samouprave i komisije za stručnu kontrolu urbanističkog projekta, pravu i 

visini naknade članovima komisije, kao i uslovima i načinu rada komisija("Službeni glasnik 

RS",br.32/19) propisano je da se za predsednika, zamenika predsednika, sekretara i članove 

komisija imenuju lica koja ispunjavaju sledeće uslove: da su priznati stručnjaci iz oblasti 

planiranja i izgradnje, da imaju visoku stručnu spremu, odgovarajuću ličnu licencu i najmanje 

pet godina radnog iskustva u struci,kao i da se trećina članova imenuje na predlog nadležnog 

ministarstva.Članom 3 je propisano da je minimalan broj članova pojedinačnih komisija pet, 

uključujući predsednika, zamenika predsednika i sekretara, a maksimalni broj je 15 

članova.Broj članova je 9 bez sekretara,u skladu sa načelom efikasnosti i racionalnosti.Članom 

12 je propisano” Jedna trećina članova Komisije za planove jedinice lokalne samouprave, 

imenuje se na predlog ministra nadležnog za poslove prostornog planiranja i urbanizma.” 

         Predstavnici ministarstva (3 člana) su imenovani na osnovu predloga ministarstva 

građevinarstva , 

  saobraćaja i infrastrukture,sektor za prostorno planiranje i urbanizam, br. 119-01 -0001 1/2021 -

1 od 18.01. 

  2021.godine. 

         Članom 7 definisani su trajanje mandata i uslovi za razrešenje članova pre isteka 

mandata.Ovim se daje mogućnost da se poboljša rad komisije u smislu njene efikasnosti i 

zakonitosti rada.Odredba je data u smislu blanketne norme. 

         Članovima 8,9,10 i 11 definisani su pravo i visina naknade,način isplate uzimajući u obzir 

da se radi o 

  stalnom stručnom radnom telu Skupštine grada,koje ima veoma važnu ulogu u postupku 

pripreme i usvajanja akata prostornog i urbanističkog planiranja,urbanističkog i arhitektonskog 

oblikovanja a u skladu sa čl.4. Pravilnika o načinu i postupku izbora članova komisije za 

stručnu kontrolu planskih dokumenata,komisije za kontrolu usklađenosti planskih dokumenata, 
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Komisije za planove jedinice lokalne  samouprave i komisiji za stručnu kontrolu urbanističkog 

projekta,pravu i visini naknade članovima Komisija ,kao i uslovima i načinu rada komisija. 

         Članom 12 definisana je obaveza Komisije za donošenje Poslovnika o radu u skladu sa 

čl.13.Pravilnika. 

         Članom 13 je data mogućnost da Komisija formira radna tela za pojedine oblasti koja joj 

pomažu u radu,način rada radnih tela,prava na naknadu a na osnovu odredbi čl.14.Pravilnika. 

         Članovi 14 i 15 su prelazne i završne odredbe-prestanak važenja ranijih propisa  i stupanje 

na snagu.     

 

          IV-Procena finansijskih sredstava za sprovođenje odluke: 

 

                    Budžetom grada su već određena sredstva za rad Komisije za planove,u skladu sa čl.52.stav 

6.Zakona o planiranju i izgradnji kojim je propisano da se sredstva za rad Komisije za planove 

obezbeđuju u budžetu 

            jedinice lokalne samouprave,za 2021.godinu,i to Razdeo I,Glava 1.1.,Programska klasifikacija 

2101-0001. 

                     

 

ODELJENJE ZA URBANIZAM I IZGRADNJU GRADSKE UPRAVE ZA 

IZVORNE I POVERENE POSLOVE GRADA NOVOG PAZARA 

Broj 112-_____/2021 od  28.01. 2021.godine 

              

 

                    Obrađivač                                                                               RUKOVODILAC 

        Enis Zeković,dipl.pravnik                                                               Nihad Crnovršanin, 

dipl.ing.građevine                                      

 



Curicculum Vitae                  
 

________________________________________________________________________ 
    Muminović Esad 

 
 

Ime i prezime: Esad Muminović 
Datum rođenja: 29.10.1983. 
 
Adresa: Kragujevacka 46/12, Novi Pazar 
Mobilni tel.: 063/8190013 
E-mail: arhesad@gmail.com 

 

Obrazovanje 

• Gimnazija „Jezdimir Lović“ Sjenica, prosek ocena 5,00. 
• Diplomirani inžinjer arhitekture (2008), Građevinsko arhitektonski fakultet u Nišu, prosek ocena 8,73. 
• Treća godina doktorskih studija na Građevinsko-arhitektonskom fakultetu u Nišu (2008). Izabrana i usvojena 

tema doktorske disertacije „Modeli implementacije strategije očuvanja graditeljskog nasleđa i razvoja istorijskih 
ambijentalnih celina kroz proces urbanističkog planiranja i projektovanja sa posebnim osvrtom na finansijske 
planove obnove“ . 
 

Nagrade 

• Opština Sjenica (2015). Nacionalni konkurs za urbanističko arhitektonsko rešenje kompleksa „Sjenička kuća“, 
Prva nagrada, Autorski tim Muminović E., Škrijelj P 

• Grad Leskovac (2013). Nacionalni konkurs za idejno urbanističko – arhitektonsko rešenje centralne zone 
Leskovca, Drugi jednakovredni otkup, Autorski tim Pavlović D, Muminović E., Škrijelj P, Zećirović A. 

• Građevinsko arhitektonski fakultet Niš (2007) , Priznanje za najbolji enterijer u kategoriji butik obuće, na predmetu 
Unutrašnja arhitektura, Autor Muminović E. 
 

Stručni rad 
 

- Glavni projektant izgradnje stambeno poslovnog objekta Po+P+6 ukupne Bruto površine 7.781m2, Investitor – 
„ASA – Invest “ doo, lokacija - Ul. Kragujevačka, Novi Pazar, KP 3666 i 3663/3, 2019 godina 

- Glavni projektant izgradnje stambeno poslovnog objekta 2xPo+P+2+Pk ukupne Bruto površine 6.119m2, 
Investitor – „IDEA-LUX“ doo, lokacija - Ul. 1.maja, Stara čaršija, Novi Pazar, KP 9921, 9922, 9924 KO Novi 
Pazar, 2019 godina 

- Glavni projektant izgradnje stambeno poslovnog objekta 2xPo+P+9 ukupne Bruto površine 9.378m2, Investitor 
– „Donmez Inšaat “ doo, lokacija - Ul. Salih bega Rasovca i 8.marta, Novi Pazar, KP 3579, 2019 godina 

- Glavni projektant izgradnje stambeno poslovnog objekta Po+P+6 ukupne Bruto površine 6.197m2, Investitor – 
„Murat Memić“ doo, lokacija - Ul. Save Kovačevića, Sjenica, KP 766/14, 2019 godina 

- Izvođački projekat stambenog objekta u Offenbachu, Nemačka (Ausführungsplan – Bauherr - FAIR Immobilien 
GmbH Frankenstraße 54 63075 Offenbach, Projekt - NEUBAU EINES MEHRFAMILIENHAUSES MIT 
TIEFGARAGE , BIEBERER STRASSE 211 A, 63071 OFFENBACH AM MAIN   Tragwerks-Planung:  "ForMel" 
Projektbüro Esad Muminović ing.arh., Vahid Muminović ing.arh. Avnoj Str. 6, 36300 Novi Pazar, Serbien) 2018  

- Idejno rešenje Islamskog centra u Limburgu, Nemačka (Bauherr: IGBD – Gemeinde Limburg e.V. – Projekt : 
Neubau Vereinsgebaude mit Gebets- Buro u Sozialraume, Bibliothek, Unterrichtsraume, Hausmeisterwohnung 
u. Versammlungsraum(mensa) Auf der Heide, 65553 Limburg – Dietkirchen) 2017  

- Glavni projektant Predškolske ustanove Mladost spratnosti Po+P+1, ukupne bruto površine 5.423m2, Investitor 
Grad Novi Pazar, 2017 godina 

- Glavni projektant izgradnje stambeno poslovnog objekta Po+P+6 ukupne Bruto površine 7.962m2, Investitor – 
„IDEA-LUX“ doo, lokacija - Ul. Njegoševa, Novi Pazar, KP 584/2, 2017 godina 

- Glavni projektant projekta restauracije NKD od velikog značaja, džamije „Sultanija Valida“, Investitor – Islamska 
zajednica u Srbiji, Lokacija – ul Neznanih Junaka, Sjenica, KP 918, 2016g 

mailto:arhesad@gmail.com
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- Glavni projekat dogradnje zgrade višeg suda  u Novom Pazaru, Bruto površine 4.963m2, Investitor – Viši Sud u 
Novom Pazaru, lokacija - Žitni trg, KP 3391/1, 2013 godina 

- Glavni projekat stambeno-poslovnog objekta Po+P+8 Bruto površine 9.054m2, Investitor – „FAEK COMPANY“ 
doo, lokacija - Ul. 8 Marta, Novi Pazar, KP 3388/1, 2016 godina 

- Glavni projekat stambeno-poslovnog objekta Po+P+9, Investitor – „Ikan 2013“ doo, lokacija - Ul. Stevana 
Nemanje, Novi Pazar, KP 801 i 802, 2016 godina 

- Glavni projekat stambeno-poslovnog objekta Po+P+9, Investitor – „MK Group 2014“ doo,     lokacija - Ul. Stane 
Bačanin, Novi Pazar, KP 3471, 3472, 3473, 2016 godina 

- Glavni projekat poslovne zgrade Po+P+1, Investitor - „Dasa“ nameštaj, Lokacija - ul Surčinska, Beograd, 2010 
godina 

- Projekat unutrašnjeg i spoljnjeg uređenja porodične kuće Po+P+1+Pk,  Investitor - porodica Numanović, 
Lokacija – ul Ruđera Boškovića bb, Novi Pazar, KP 4620/20 i 4620/28 , 2015 godina 

- Urbanistički projekat kompleksa „Sjenička kuća“, Investitor – Turistička organizacija Sjenica, Lokacija – ulica 12. 
decembra, Sjenica, KP 944/1, saradnik na izradi projekta, 2016 godina 
 

Objavljeni naučni radovi 
 

Muminović Esad, Radosavljević Uroš, Beganović Džemila ; Strategic Planning and 
Management Model for the Regeneration of Historic Urban Landscapes: The Case of Historic 
Center of Novi Pazar in Serbia; Sustainability 2020(ISSN 2071-1050), Volume 12, Issue 4, 
1323;  Basel, February 2020; https://www.mdpi.com/2071-1050/12/4/1323 

M22 

Ralević Miodrag, Mrđenović Tatjana, Božović Ružica, Muminović Esad : THE ROUTES OF 
DIGITALIZATION: А RUNAWAY CITY?, FACTA UNIVERSITATIS, Series: Architecture and 
Civil Engineering Vol. 15, No 1, Special Issue, 2017, pp. 15-28, DOI: 
10.2298/FUACE161122002R 

M24 

Muminović Esad, Beganović Dž., Suljević J. : Value stabilized finanse model for improvements 
a finance for built cultural heritage, 3rd International Conference ‐THE IMPORTANCE OF 
PLACE, Cicop BiH, Sarajevo – Ilidza, October 21-24, 2015, ISSN 2232-965X,  133-150 

M33 

Muminović Esad. : Design of new objects in historic city center revitalization proces, 
International symposium Phidac, September 2012, Nis, Serbia, ISBN 978-86-88601-06-1, 
COBISS.SR-ID 193542156, 624(082) 72(082) 502/504(082), 103 – 110, 

M33 

Kučević A, Muminović Esad : „Studentski domovi – arhitektonska organizacija etažnih 
stambenih gabarita“, XIII međunarodna naučna konferencija "INDIS 2015", Novi Sad, Srbija, 
25.-27.11.2015., Zbornik radova, 
ISBN 978-86-7892-749-2, Univerzitet u Novom Sadu - Fakultet tehničkih nauka 

M33 

Džemila Beganović, Muminović Esad, Danilo Dragović, Jasmin Suljević : Transformation of 
center of Novi Pazar: impacts and implementation of modernist design from 1968 ; 3rd 
international conference ‐ the importance of place, Cicop BiH, Sarajevo – Ilidza, October 21-
24, 2015, ISSN 2232-965X,pg 112-113 

M33 

Suljević J, Muminović Esad : Traditional Architecture : Model for integreted approach in 
designing sustainable architecture, international Conference with Exhibition S.ARCH 
„Susutainable Architecture“, 15-15 Maj 2014. Belgrade, Serbia. 

M36 

Muminović Esad, Kučević A., Revitalizacija graditeljskog nasleđa kroz novi model 
finansiranja obnove na studiji slučaja čaršije u Novom Pazaru (2016), Novopazarski zbornik, 
Novi Pazar, YU ISSN 0351-3017, UDK 930/08 

M62 

Kučević A, Muminović Esad : Revitalizacija objekta hana ”Granata” u Novom Pazaru 
procesom rekonstrukcije (2016), Novopazarski zbornik, Novi Pazar, 
YU ISSN 0351-3017, UDK 930/08 

M62 
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Poznavanje jezika 

• Engleski (napredni nivo), položen ispit engleskog kao stranog jezika, Cambridge University, (2006.) 
• Francuski (početni nivo). 

Rad na računaru 

• AutoCAD, ArchiCAD, 3ds Studio MAX, Photoshop (srednji nivo), Office. 

Radno iskustvo 

• Septembar 2018 -                                Osnivač i vlasnik preduzeća „Projekt M“ 
  Ul Kragujevačka 46/12, Novi Pazar 

• Septembar 2010 - 2018                       Državni univerzitet u Novom Pazaru 
             -asistent za užu naučnu oblast arhitektura 

• Septembar 2009 -2010                        Državni univerzitet u Novom Pazaru 
             -Saradnik u naučno istraživačkom centru 

• Mart. 2008 – septembar 2009              Tehno Inženjering, Novi Pazar 
                   -Projektovanje objekata visokogradnje 
                   -projektovanje enterijera 
                                                                        -nadzori prilikom izvođenja objekata 
• 2007 – 2008                                         SECO doo, Novi Pazar 

                      Dizajniranje enterijera  
                                                            -Dizajniranje nameštaja i elemenata enterijera 
             
 

Ostalo  

• Vozačka dozvola C kategorije, aktivan vozač 
 

• Član inženjerske komore Srbije, licenca odgovornog projektanta objekata visokogradnje br 300 K480 11  i 
odgovornog izvođača radova 

• Član udruženja urbanista Srbije 

• Predsednik udruženja za zaštitu graditeljskog nasleđa, „Cicop“ Srbija 
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УРОШ РАДОСАВЉЕВИЋ 

 

 

 

 

   

 



 
 

1

  УРОШ РАДОСАВЉЕВИЋ 

Датум и место 
рођења: 

01.04.1972. / Београд / Србија 

Запослење:  Универзитет  у  Београду  Архитектонски  факултет,  Булевар  краља  Александра  73/2,  11000 
Београд; Србија 

Титула:  доктор техничких наука из области архитектуре и урбанизма 

Звање:  ванредни професор 

Датум избора:  30.06.2015. 

Телефони:  +381 11 3218741, моб: +381641608729 

e‐mail:  yros@arh.bg.ac.rs  

Страни језик:  енглески 

Стручне 
асоцијације: 

Америчко удружење планера (The American Planning Association ‐ APA), Удружење урбаниста 
Србије (члан председништва од 2008‐2013.), Асоцијaцијa просторних плaнерa Србије 

Области 
професионалног

деловања: 

Урбани  менаџмент,  урбани  дизајн  и  пројектовање,  урбано  и  регионално  планирање, 
стратешко  планирање,  урбана  мобилност,  академско  образовање  архитеката  и  урбаниста, 
обука урбаних менаџера у локалној управи 

Посебне 
вештине: 

Рачунарске  технике  везане  за  области  управљања  и  менаџмента,  стратешког  просторног  и 
урбаног  планирања,  урбанизма,  архитектуре,  урбаног  менаџмента,  ArcGis  /  Географско‐
информациони системи, AutoCAD системи, Macintosh Apple апликације, Windows апликације 

ОБРАЗОВАЊЕ И ДИПЛОМЕ 

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

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

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

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

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

 

СТРУЧНE ЛИЦЕНЦE ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ 

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

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

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

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

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

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

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

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2007  ESRI ArcGIS напредни сертификовани курс, GDi /GIS Data, Београд, UN‐Habitat Serbia

2006  ESRI ArcGIS основни сертификовани курс, GDi /GIS Data, Београд, UN‐Habitat Serbia

2004  Стручни испит  за дипломираног инжењера архитектуре  (Министарство  за  капиталне 
инвестиције Р. Србије бр. 4677) 
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ПРОФЕСИОНАЛНИ АНГАЖМАН У ОКВИРУ АРХИТЕКТОНСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ 

од 
2019 

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

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

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

од 
2011‐ 

Истраживач  на  националном  научно‐истраживачком  пројекту  Просторни,  еколошки, 
енергетски и друштвени аспекти развоја насеља и климатске промене – међусобни утицаји 
TR  36035,  финансиран  од  стране  Министарства  просвете,  науке  и  технолошког  развоја 
Републике  Србије,  Институт  за  архитектуру  и  урбанизам  Србије,  Београд.  Подпројекат  3: 
Јачање  институција,  друштвени  и  институционални  аспекти  интегрисања  климатски 
одговорног просторног развоја, Архитектонски факултет Универзитета у Београду. 

2010‐
2012 

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

2011‐
2012 

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

2009‐
2010 

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

2005‐
2012 

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

2006‐
2009 

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

2006‐
2008 

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

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

Чланство и функције у међународним и домаћим научним и струковним организацијама 

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

2016  Члан Асоцијације просторних плaнерa Србије 

2008‐
2013 

Члан Председништва Удружења урбаниста Србије, председник конкурсне комисије 

Чланство у научним одборима међународних и домаћих научних скупова 

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

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

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

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

Рецензије радова у међународним и домаћим научним часописима и рецензије пројеката и књига 

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

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

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

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

2016  Рецензент за домаћи научни часопис: Архитектура и урбанизам, ISSN 0354‐6055 

2015‐
2016 

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

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

2013  Рецензент  за  међународни  научни  часопис: City,  Territory  and  Architecture,  Springer Open 
Journal, ISSN 2195‐2701 

Чланство у стручним органима и комисијма у широј друштвеној заједници 

2020  Члан Издавачког савета Института за архитектуру и урбанизам Србије ИАУС 

од 
2016 

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

2008‐
2012 

Члан Комисије за планове општине Соко Бања делегиран од стране Министарства животне 
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симпозијума Инсталације и архитектура. Београд: Архитектонски факултет Универзитет у 
Београду, стр. 43‐49, ISBN 978‐86‐7924‐058‐3. 

М33   2011  Lalović K., Živković  J. & Radosavljević U.  (2011) Urban Governance Challenges  in Planning and 
Implementation of Climate Change Adaptation and Mitigation Measures.  In Proceedings of the 
International  Academic  &  Professional  Conference  Architecture  &  Urbanism‐Civil  Engineering‐
Geodesy / Past, Present, Future. Faculty of Architecture University of Banja Luka, pp. 263  ‐ 275, 
ISBN 978‐99955‐667‐7‐7 

М33   2010  Radosavljević, U.,  Lalović,  K. & Mrđenović,  T.  (2010)  Perspectives  for  urban  experts  in  future 
urban development and mobility practice in Serbia. In M. Schrenk, V. Popovich, & P. Zeile (Eds.), 
Proceedings  of  International  Conference  Cities  for  Everyone:  Liveable,  Healthy,  Prosperous  ‐ 
Promising vision or unrealistic fantasy. Vienna, Austria: Competence Center of Urban and Regional 
Planning CORP, pp. 539‐544, ISBN 978‐39502139‐9‐7. 

М33   2010  Mrđenović,  T.,  Lalović,  K.  &  Radosavljević,  U.  (2010)  Territorial  information  systems  as  an 
instrument  for  developing  social  capital  in  local  communities  in  Serbia.  In  M.  Schrenk,  V. 
Popovich, & P. Zeile  (Eds.) Proceedings of  International Conference Cities  for Everyone: Liveable, 
Healthy, Prosperous ‐ Promising vision or unrealistic fantasy. Vienna, Austria: Competence Center 
of Urban and Regional Planning CORP, pp. 703‐713, ISBN 978‐39502139‐9‐7. 

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

М36   2019  (Ур.) Филиповић, Д., Шећеров, В., Лукић, Б., Радосављевић, У.  и Марић, М. Зборник радова 
X  научно‐стручног  скупа  са  међународним  учешћем  Плансkа  и  нормативна  заштита 
простора  и  животне  средине,  Београд:  Асоцијација  просторних  планера  Србије, 
Универзитет у Београду Географски факултет, 9‐11. мај 2019. г., Палић, Србија, стр. 83‐92 ISBN 
978‐86‐6283‐074‐6 

М40 ‐ Националне монографије, тематски зборници 

М42   2017  Радосављевић,  У.,  Ђорђевић,  А.  и  Радосављевић,  Ј.  (2017)  Културни  туризам  Кикинде 
Београд: Архитектонски факултет Универзитет у Београду, ISBN 978‐86‐7924‐196‐2. 

М44   2016  Радосављевић, У. (2016) Умрежавање међународних, националних и локалних институција 
за  одрживи локални  развој  насеља Источне  Србије.  У М.  Баjић‐Брковић  (Ур.) Климатске 
промене,  националне  политике  и  локални  развоj.  Београд:  Архитектонски  факултет 
Универзитет у Београду, стр. 31‐51, ISBN 978‐86‐7924‐100‐9. 

М44   2015  Радосављевић  У.,  Лаловић  К.  и  Миловановић  Родић  Д.  (2015)  Инструменти  урбаног 
менаџмента  у  реализацији  одрживих  урбаних  пројеката  за  одговоран  просторни  развој 
Србије.  У:  М.  Пуцар,  М.  Ненковић‐Ризнић  (Ур.)  Просторни,  еколошки,  енергетски  и 
друштвени  аспекти  развоја  насеља  и  климатске  промене,  Посебна  издања  бр.  78, 
Београд: ИАУС, стр. 435‐460, ISBN 978‐86‐80329‐85‐7. 

М44   2015  Лаловић К., Радосављевић У. и Миловановић Родић Д. (2015) Методе и технике генерисања 
знања  за  планирање  климатски  одговорног  локалног  просторног  развоја  Србије.  У:  М. 
Пуцар, М.Ненковић‐Ризнић (Ур.) Просторни, еколошки, енергетски и друштвени аспекти 
развоја насеља и климатске промене, Посебна издања бр. 78, Београд: ИАУС, стр. 461‐482, 
ISBN 978‐86‐80329‐85‐7. 
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М44   2014  Радосављевић,  У.  и Лаловић,  К.  (2014) Стратешко умрежавање актера  за одрживи развоj 
туризма Србиjе. У К. Лаловић и У. Радосављевић (Ур.) Савремени приступи урбаном дизаjну 
за одрживи туризам Србиjе. Београд: Архитектонски факултет Универзитет у Београду, стр. 
51‐81, ISBN 978‐86‐7924‐064‐4. 

М44   2013  Радосављевић,  У.,  Лаловић,  К.  и  Миловановић‐Родић,  Д.  (2014)  Повезивање  кључних 
агенција за одрживе урбане пројекте у Голупцу и Неготину. У: М. Пуцар, Б. Димитријевић и 
И. Марић (Ур.) Климатске промене и изграђени простор: политика и пракса у Шкотској и 
Србији. Београд: ИАУС, стр. 472‐490, ISBN 978‐86‐80329‐72‐7. 

М44   2013  Миловановић‐Родић,  Д.,  Лаловић,  К.  и  Радосављевић,  У.  (2013)  Процес  формулисања 
одрживих решења са локалним иницијативама:  заједнички рад и остварени резултати у 
рибарском  насељу  Текија  и  Крушевцу.  У:  М.  Пуцар,  Б.  Димитријевић  и  И.  Марић  (Ур.) 
Климатске  промене  и  изграђени  простор:  политика  и  пракса  у  Шкотској  и  Србији. 
Београд: ИАУС, стр. 446‐465, ISBN 978‐86‐80329‐72‐7. 

М48   2013  Лаловић,  К.  и  Радосављевић,  У.  (2013)  (Ур.)  Савремени  приступи  урбаном  дизаjну  за 
одрживи туризам Србиjе. Београд:  Архитектонски факултет  Универзитет  у  Београду,  ISBN 
978‐86‐7924‐064‐4. 

М41   1998  EXPEDITIO PERAST 97 ‐ ГРУПА АУТОРА (1998) Триста година самоће. Београд: Архитектонски 
факултет Универзитет у Београду, Клуб младих архитеката. COBISS.SR‐ID 60276748 

М50 ‐ Часописи националног значаја 

M51   2015  Живковић,  Ј.,  Радосављевић,  У.  и  Миловановић‐Родић,  Д.  (2015)  Интегрални  приступ 
прилагођавању  градова  климатским  променама  употребом  инструмената  дизајна 
отворених  простора,  Ecologica,  vol.  22,  no.  77,  стр.  104‐110,  ISSN  0354  –  3285,  UDC: 
551.582/.583 

М52   2009  Ољача,  М.  В.,  Ољача,  С.  И.,  Ковачевић,  Д.,  Радивоjевић,  Д.,  Глигоревић,  К.,  Паjић,  М., 
Ралевић, М., Митровић, Б. и Радосављевић, У. (2009) Уређење, коришћење и мере заштите 
пољопривредног земљишта Општине Косjерић, Пољопривредна техника, vol. 34, бр. 4, стр. 
83‐94. 

M53   2007  Ољача, М. В., Ољача, С., Ковачевић, Д., Ружичић, Л. Н., Пајић, М., Ралевић, М., Митровић, Б., 
Радосављевић, У. и Марићевић, Ј. (2007) Уређење, коришћење и заштита пољопривредног 
земљишта општине УБ, Пољопривредна техника , vol. 32, бр. 4, стр. 11‐23. 

М60 ‐ Зборници скупова националног значаја 

M63   2006  Живковић,  Ј.,  Радосављевић,  У.,  Бобић,  А.,  Ђукановић,  З.,  Лаловић,  К.  и  Јевтић,  М.  (2006) 
Истраживање потенцијала за унапређење и ревитализацију отворених јавних простора на 
примеру  подручја  Сремске  улице  у  Београду.  Публикација  научно‐стручног  скупа 
Реконструкција и ревитализација града. Београд: ДУБ, стр. 435‐444. 

М70 ‐ Магистарске и докторске тезе 

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

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

М80 ‐ Техничка и развојна решења 

М81   2010  Лаловић,  К.  (руководилац),  Радосављевић,  У.  (координатор)  и  Мрђеновић,  Т.  Јелена 
Живковић  (2010) Веб  сајт  за  дисеминацију  и  размену  добрих  пракси  у  области  развоја 
одрживих транспортних решења. Техничке карактеристике: успостављање комуникације 
и  међу  институционалне  сарадње  свих  нивоа  управа  у  области  одрживих  транспортних 
решења.  Технолошке могућности:  ново решење проблема у области одрживог просторног 
развоја.  Реализатори  резултата:    Архитектонски  факултет  Универзитета  у  Београду. 
Корисници резултата: ЕУ и земље западног Балкана, Русије. http://www.eltis.org/ 
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М84   2012  Радосављевић,  У.  (руководилац), Недељковић,  С., Ђукановић,  З., Бобић, А., Милоjкић, Д.  и 
Симић, И.  (2012) Интегрални план за одрживи развој  сеоског туризма Источне Србије. 
Техничке карактеристике: интегралне мере за активирање сеоског туризма Источне Србије. 
Технолошке  могућности:  интегрално  управљање  територијом  у  области  туризма. 
Реализатори  резултата:    Архитектонски  факултет  Универзитета  у  Београду.  Корисници 
резултата: Општине Неготин, Голубац, Кладово и Мајданпек. 

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

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

М86   2008 

 

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

М86   2008 

 

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

М90 ‐ Патенти, ауторске изложбе, тестови 

М99   2014  Stupar, A., Lalović, K., Mitrović, B., Radosavljević, U., Maruna, M., Интегрални урбани пројекти 
за  развој  центра  Крагујевца, XXIII Међународни  салон  урбанизма  у  Београду –  категорија 
студентских  радова,  Марија  Маруна,  XXIII  Међународни  салон  урбанизма  у  Београду  – 
категорија студентских радова, pp. . 

М99   2011  Radosavljević,  U.  &  Lalović,  K.  Ed.  (2011),  Contemporary  Approach  to  Urban  Design  for 
Sustainable Tourism of Lower Danube Region, Exhibition of the results of professors, associates 
and students on five studios from the Department of Urbanism University of Belgrade Faculty of 
Architecture  in  2010/11  school  year  as  a  side  session  of  Serbia  Tourism  and  Business  Forum. 
Reviewers: Eva Vaništa Lazarević & Aleksandra Đukić Belgrade: University of Belgrade Faculty of 
Architecture. ISBN 978‐86‐7924‐061‐3. 

СТРАТЕГИЈЕ И ИНТЕГРАЛНИ ПЛАНОВИ  

 

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

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

од 2011  Просторни,  еколошки,  енергетски  и  друштвени  аспекти  развоја  насеља  и  климатске 
промене  –  међусобни  утицаји,  научно‐истраживачки  пројекат  финансиран  од  стране 
Министарства  просвете,  науке  и  технолошког  развоја  Републике  Србије,  Институт  за 
архитектуру и  урбанизам Србије,  Београд. Подпројекат 3:  Јачање институција,  друштвени и 
институционални  аспекти  интегрисања  климатски  одговорног  просторног  развоја, 
Архитектонски    факултет  Универзитета  у  Београду.  Тема  истраживања  –  Инструменти 
имплементације у контексту модерне управе, Истраживач и учесник 

2006‐
2007 

 

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

УРБАНИСТИЧКЕ СТУДИЈЕ 

ПРОСТОРНИ ПЛАНОВИ  

 

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

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

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

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

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

2012  Просторни  план  Општине  Уб. Руководилац:  Митровић,  Б.  Аутори  дела  Пословно‐
производни и услужни системи: Лаловић, К. и Радосављевић, У. Обрађивач: Архитектонски 
факултет Универзитета у Београду, Наручилац : Скупштина Општине Уб. План усвојен. 

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

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

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

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

УРБАНИСТИЧКО – АРХИТЕКТОНСКИ КОНКУРСИ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ИЗЛОЖБЕ УМЕТНИЧКИХ И СТРУЧНИХ РАДОВА 

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

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

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

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

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

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

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

  Урбанистичко – архитектонски пројекти    

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

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

 
Архитектонски пројекти 

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

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

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

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

Пројекти ентеријера 

2003  Продавница Net Market, ТЦ  ''Таковска'', Београд. Идејни архитектонски пројекат,  главни 
пројекат ентеријера и пројекат опреме. Аутор: Радосављевић, У.   Реализовано. 

2002  Клуб  Привредника,  Подгорица.  Идејни  архитектонски  пројекат  и  главни  пројекат 
ентеријера. Аутори:   Јошић, П., Радосављевић, У. и Стефановић, И. 

2001  Пословница  Аерофлота,  Београд.  Идејни  архитектонски  пројекат.  Аутори:  Јошић,  П., 
Радосављевић, У. и Симеуновић, С. Инвеститор: Аерофлот, Москва.   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2012  1.  награда  на  21.  међународном  Салону  урбанизма  у  Лесковцу  у  категорији  Генерални 
урбанистички планови за Генерални урбанистички план Пожаревца. Аутори дела Центри и 
централне функције:  Лаловић, К. и Радосављевић, У 

2010  3.  награда  на  19.  међународном  Салону  урбанизма  у    Шапцу у  категорији    Планови 
генералне  регулације  за    План  генералне  регулације  општинског  центра  Чајетина  и 
насељеног  места  Златибор.  Аутори  дела  Центри  и  централне  функције:    Лаловић,  К.  и 
Радосављевић, У 

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

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

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

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

Основне академске студије – архитектура 

од 2016  ОАСА‐35090‐10 МОБИЛНОСТ У ГРАДУ, 2 ЕСПБ изборни предмет 

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

2015‐2018  ОАСА‐23072‐СТУДИО‐01Б  УРБАНИСТИЧКО  ПРОЈЕКТОВАЊЕ  СТАМБЕНИХ  ЦЕЛИНА‐
ПРОЈЕКАТ, 3 ЕСПБ обавезни предмет, руководилац Студија в. проф.  др У. Радосављевић, 
координатор студ. целине в. проф. др З. Ђукановић 

од 2015  ОАСА‐24072  СТУДИЈСКА  ЦЕЛИНА  СТУДИО  02а  ‐  ОДРЖИВЕ  УРБАНЕ  ЗАЈЕДНИЦЕ  ‐ 
ПРОЈЕКАТ  /  ИГ2  /  Урбанистичко  решење  насељске  заједнице  на  Новом  Београду,  8 
ЕСПБ обавезни предмет, руководилац Студија в. проф. др У. Радосављевић, координатор 
студ. целине в. проф. др К. Лаловић 

2016  М23.2. ‐ РАДИОНИЦА 1, Буђење Земуна, 2 ЕСПБ изборни предмет 

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

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

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

2010, 2012  М19.  СТУДИО  ПРОЈЕКАТ  4  ‐  СИНТЕЗА,  12  ЕСПБ  обавезни  предмет,  ментор  на  50 
завршних радова основних академских студија и руководилац Студија: 

 Метаморфоза: Дорћол‐Менхетен – од партаје до небодера, шк. 2009/10 

 Визија регенерације културног кварта у Берну, шк. 2011/12 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1996  Посебно признање на  јавном анкетно‐програмском урбанистичком конкурсу за Уређење 
блокова 40‐43, Нови Београд. Аутори:  Цесарец, Ј., Игњатовић, С. и Радосављевић, У. 
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  У сарадничком звању 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1997‐1999  ПРОЈЕКТОВАЊЕ 1 (као демонстратор), руководилац проф. др М. Ракочевић 

Мастер академске студије – архитектура 

од 2015  МАСА‐12020‐07: ИСТОРИЈА И ТЕОРИЈА 2: ТЕОРИЈСКЕ ОСНОВЕ УРБАНОГ МЕНАЏМЕНТА, 2 
ЕСПБ заједнички изборни предмет за све модуле  

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

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

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

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

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

2010‐2013  М8.1 –  УРБАНИ МЕНАЏМЕНТ, 3 ЕСПБ изборни предмет

2012  М8.3 –  МЕНАЏМЕНТ ЛОКАЛНОГ РАЗВОЈА, 3 ЕСПБ изборни предмет 

2009‐2019  М9.1.  ТЕЗА  10  ЕСПБ  и  М9.  2.  ПРОЈЕКАТ  20  ЕСПБ  /  од  шк.  2015/16  МАСА  А24021‐01 
МАСТЕР  ТЕЗА 6  ЕСПБ, МАСА А24022‐01 МАСТЕР ПРОЈЕКАТ 12  ЕСПБ и МАСА А24023‐01 
МАСТЕР  ЗАВРШНИ  РАД    10  ЕСПБ,    од  члан  менторске  комисије  члан  менторске 
комисије на више од 200 дипломских мастер радова: 

. Производња града: Постиндустријска фаза Дунавске улице, ментор в. проф. арх. Н. 
Фотирић, од шк. 2014/15 надаље 

. Београдски  токови –  простор  нове  архитектуре,  ментор  проф.  арх.  Г.  Војводић.  од 
шк. 2017/18 надаље 

. Између архитектуре и природе, ментор в. проф. Д. Милетић, шк.  2014/15 

. Архитектура предела ‐ природно и артифицијелно, ментор в. проф. Д. Милетић, шк.  
2013/14  

. Савремени  мултифункционални  пословни  објекат  –  изазови  савремених 
технологија и материјала, ментор проф. др Б. Жегарац, шк. 2012/13  

. Туристичко услужни вишенаменски садржаји у београдским приобалним ареалима 
/ Савремене “оазе”, ментор в. проф. др А. Виденовић, од шк.  2012/13 надаље 

. Центар савремене уметности – Ушће, ментор в. проф. Д. Милетић, шк.  2011/12 

. Корисни (вишенаменски) садржаји – станишта на путевима туризма Србије, ментор 
в. проф. др А. Виденовић, шк. 2009/10 и шк. 2011/12 

. Самодовољниград ‐ будућност становања, ментор проф. арх. Б. Петровић, шк. 09/10 

. Едукаторијум / медијатека / библиотека ‐ Савски кеј уз Карађорђеву улицу, ментор 
проф. Т. Шкулић, шк. 2009/10 
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. Рехабилитациони центар са домом за особе са посебним потребама, ментор проф. 
др М. Јовановић Поповић, шк. 2009/10 

2010  М9.1.  ТЕЗА  10  ЕСПБ  и  М9.  2.  ПРОЈЕКАТ  20  ЕСПБ  обавезни  предмет,  ментор  11 
дипломских  радова,  тема  ''Kафане  и  механе:  стари  и/или  будући  имиџ  Београда'', 
комисија: ментор в. проф. др У. Радосављевић, в. проф. др А. Виденовић и в. проф. др Д. 
Игњатовић 

  У сарадничком звању 

2005‐2009  М5 У Пројекат, руководилац проф. мр Р. Корица

2005‐2009  М5.2 Семинар 1, руководилац проф. мр Р. Корица

2009  М6 У Пројекат, руководилац проф. др М. Ралевић

2009  М8.1 – МЕНАЏМЕНТ УРБАНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ, руководилац проф. мр Р. Корица 

Мастер академске студије – интегрални урбанизам 

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

од 2017  МАС ИУ 12041 ИП02 ‐ ИНТЕГРАЛНИ УРБАНИ ДИЗАЈН, 12 ЕСПБ обавезни предмет 

од 2016  МАСУ М1.6 УРБАНИ МЕНАЏМЕНТ, 3 ЕСПБ обавезни предмет

2015  МАСУ М1.6 УРБАНИ МАРКЕТИНГ И МЕНАЏМЕНТ, 3 ЕСПБ обавезни предмет 

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

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

Специјалистичке академске студије – урбана обнова, градови у новом миленију 

2009‐2014  3.1 ОБНОВА ИНФРАСТРУКТУРЕ, 4 ЕСПБ изборни предмет, проф. мр Р. Корица и в. проф. др 
У. Радосављевић 

  МЕНТОР НА 3 СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА РАДА, 8 ЕСПБ обавезни предмет 
2016  Урбани покрети  као инструмент интегралне  урбане обнове  градова,  Катарина Краљић, 

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

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

2011  Анализа  могућности  унапређења  приобаља  Београда  за  развој  бициклизма,  Јелица 
Илић,  дипл.  инж.  шумарства,  комисија:  ментор  доц.  др  У.  Радосављевић,  проф.  др  Е. 
Ваништа Лазаревић и проф. мр Р. Корица  

Магистарске студије 

 
2018 

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

Докторске студије 

 

2018 

ПРЕДСЕДНИК И ЧЛАН КОМИСИЈЕ ЗА ОДБРАНУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ:  

Mодели  интеграције  историјског  центра  и  речног  приобаља  пост‐индустријских 
градова, мр Денис Амбруш,  дипл.  инжењер архитектуре,  комисија: ментор проф.  др В. 
Ђокић, проф. др Р. Богдановић, в. проф. др У. Радосављевић и проф. др В. Шећеров 

РАД У ИЗВОЂЕЊУ НАСТАВЕ НА ПРОГРАМИМА ДРУГИХ ФАКУЛТЕТА           

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

2019  Erasmus + KA107  ‐  International Credit Mobility 2018‐2019 Staff Mobility  for Teaching:  from 
University of Belgrade (Partner University) to Politecnico di Bari (Applicant Organization) 
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2017 
 

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

2013  Међународна летња школа Архитектура пејзажа приобаља, Архитектонски факултет из 
Алгера, Универзитет у Сасарију, Италија, предавање по позиву Rural & Cultural Tourism for 
the  Socio‐economic  Development  in  Serbia,  панел  дискусија  Urban  perspectives  of  coastal 
territories in Sardinia, ментор студентских тимова 

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

 

АНГАЖМАН У ОКВИРУ ДРУГИХ ДЕЛАТНОСТИ АРХИТЕКТОНСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ 

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

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

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

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

2015‐
2019 

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

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

2014‐16  Члан Комисије за пријемни испитМастер академских студија Интегрални урбанизам

од 2012  Члан наставничког колегијумаМастер академских студија Интегрални урбанизам 

2012‐16  Члан Комисије за дисциплинску одговорност студената Архитектонског факултета 

од 2013  Члан Радне групе за израду Плана интегритета Архитектонског Факултета 

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

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

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

2002‐03  Члан централне Комисије за пријемни испит Архитектоског факултета 

МЕНТОР СТУДЕНТСКИХ РАДОВА НА КОНКУРСИМА 

2019  "Leapfrogging Development:   Urban Transformation in Mumbai,  India ", ментор студентским 
тимовима на међународном конкурсу Schindler Global Award 2019, у Мумбаију, Индија на 
предмету Урбани менаџмент ‐ МАС Архитектура МАС Интегрални урбанизам. 

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

2013  ''Garden  Cities  for  Tomorrow – International Federation of Housing  and  Planning  – IFHP'', 
ментор  студентским  тимовима  на  међународном  конкурсу  на  предмету  Интегрални 
пројекат  1  ‐  МАС  Интегрални  урбанизам  и  на  предмету  Урбани  менаџмент  ‐  МАС 
Архитектура, Изложба у оквиру IFHP конгреса  у Лондону 

2012  "Access for All", ментор студентским тимовима на међународном конкурсу Schindler Award
2012,  у  Берну,  на  предмету  СП  4  –  синтеза.  Тема:  Реконструкција  кварта  око  железничке 
странице у Берну. Менторски тим Архитектонског факултета: доц. мр Ксенија Лаловић, проф. 
мр Петар Арсић, доц. др Марија Маруна, доц. мр Урош Радосављевић 
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2006  Уређење Сремске улице – позивни конкурс, члан менторског и ауторског рада на предмету 
PAPS – Public art and public space, Архитектонски Факултет Универзитета у Београду, у виду 
експертског тима СГО Стари Град за израду Просторне провере за подручје Сремске улице у 
Београду, расписивач Урбанистички Завод Београда, Ј.П. 

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

РУКОВОЂЕЊЕ ВАННАСТАВНИМ АКТИВНОСТИМА СТУДЕНАТА   

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

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

ИЗЛОЖБЕ У СВОЈСТВУ МЕНТОРА СТУДЕНТСКИХ РАДОВА 

2019  Изложба студентских радова са предмета МАС ИУ ИП02 ‐ Интегрални урбани дизајн 

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

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

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

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

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

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

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

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

2012  Изложба награде ''Новости'' у категорији студентских пројеката у 2011.  години у Србији. Рад 
''Метроом  до  идентитета'',  студенти  Александра  Ђорђевић,  Јелена  Радосављевић,  Милош 
Костић и Јована Бугарски, са 3. године ОАС Архитектуре на предмету Студио пројекат – СП3 
Урбанизам, ментор доц. мр Урош Радосављевић. Селекција 12 најбољих радова 
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2011  Exhibition Contemporary Approach to Urban Design  for Sustainable Tourism of Lower Danube 
Region.  Exhibition  of  the  results  design  studios  of  the  Department  of  Urbanism  University  of 
Belgrade Faculty of Architecture in 2010/11 school year as a side session of  ''Serbia Tourism and 
Business  Forum. Sustainable  Tourism  for  Rural  Development  joint  UN  Program,  Ministry  of 
Economy  and  regional Development, National  corporation  for  Tourism Development of  Serbia, 
Југословенско драмско позориште, Београд 

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

2010  Изложба  студентских  радова  са  Радионице  просторно  програмске  могућности  развоја 
индустријске зоне Крагујевац, пратећа манифестација Донаторске конференције у области 
дефинисања  националне  стратегије  развоја  индустријских  паркова  у  Србији,  Сава  Центар, 
Београд, Наручилац: Министарство за економију и регионални развоја Републике Србије 

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

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

НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА У СВОЈСТВУ МЕНТОРА СТУДЕНТСКИХ РАДОВА 

2014  2.  награда  на  23.  међународном  Салону  урбанизма  у  Београду  у  категорији  студентских 
радова  са  завршним  Мастер  пројектима  ''Интегрални  урбани  пројекти  за  развој  центра 
Крагујевца'' 13  студената МАС Интегрални  урбанизам,  ментора  наставника  Департмана  за 
урбанизам.  Рад  ''Имплементација  модела  унапређеног  пословања  за  регенерацију 
централне  градске  зоне Kрагујевца'',  студент Александра Ђорђевић,  ментор  доц.  мр  Урош 
Радосављевић 

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

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