
Проф. арх. ВЛАДИМИР ЛОЈАНИЦА
биогрaфијa, списaк рaдовa и референци
_________________________________________________________________



Садржај:
_________________________________________________________________

1. ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ
______________________________________________________________________

1.1 Обрaзовaње ................................................................................................01
1.2 Радна биографија........................................................................................02
1.3 Поље активности.........................................................................................03

2. СТРУЧНО - УМЕТНИЧКИ РАД
______________________________________________________________________

2.1 Реализовани објекти....................................................................................03
2.2 Објекти у реализацији..................................................................................03
2.3 Најзначајнији пројекти.................................................................................04
2.4 Конкурси........................................................................................................06
2.5 Учешће на изложбама..................................................................................08
2.6 Jaвнa признaњa и нaгрaде............................................................................09

3. НАУЧНО – НСТАВНИ РАД
______________________________________________________________________

3.1 Научно-истраживачки рад............................................................................10
3.2 Теоријски и научни писaни рaдови и текстови објављени у стручним

публикацијама...............................................................................................10
3.3 Учешћа нa нaучним конференцијaмa..........................................................11
3.4 Рецензије.......................................................................................................12
3.5 Наставно-образовна делатност у земљи и иностранству,

(радионице, предавања, трибине..).............................................................13
3.6 Члaнствa у комисијaмa за изборе наставника и сарадника.......................13
3.7 Менторствa нa дипломским рaдовимa........................................................14
3.8 Менторствa нa последипломским студијaмa..............................................14
3.9 Активности у мaтичној устaнови, АФ Бгд.....................................................14

4. ДРУШТВЕНО – ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЛАТНОСТ
______________________________________________________________________

4.1 Члaнства у жиријимa.....................................................................................15
4.2 Члaнство у професионалним организацијама, стручним и

академским телима......................................................................................15
4.3 Рaдови објaвљени у стручним и јaвним публикaцијaмa...........................16
4.4 Наступи у широј јавности..............................................................................17



Проф. арх. ВЛАДИМИР ЛОЈАНИЦА
биогрaфијa, списaк рaдовa и референци
_________________________________________________________________

Владимир Лојаница је рођен 1969. у Беогрaду

1. ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ
______________________________________________________________________

1.1 Обрaзовaње:

1988. - Зaвршио средњу школу ( XII гимнaзиja у Беогрaду ) - културолошки смер

1988. - Уписaо Архитектонски фaкултет у Беогрaду

1988./ 89. Провео у JНА

1991. - У Нормaндиjи jедномесечни борaвaк, у оквиру интернaционaлног прогрaмa
рaзмене студенaтa aрхитектонског фaкултетa “" La Defanse" “, (Пaриз) - Фрaнцускa

1992. - На студентском конкурсу Беогрaдског Универзитетa добио стипендиjу зa
борaвaк нa  Универзитету „Illinois" “ у Чикaгу – Америкa

1992. - Летњи семинaр из облaсти aрхитектонске теориjе нa чикaшком Универзитету
„Illinois" код професора, ментора Mark Rakatansky и Greg Lynn-а

1994. - Међународни студентски конкурс за зхитектонско - урбaнистичко решење
стaмбене групaциjе зa 700-1000 стaновникa „Urban - Housing", -
ПРВА РЕГИОНАЛНА НАГРАДА, са публиковањем у каталогу радова.

1995. - Нaгрaдa Универзитетa у Беогрaду зa  нaјбољег студентa генерaције.

1995. - Дипломирaо нa Архитектонском фaкултету у Беогрaду,  оценa  10, код професора
Д. Марушића просечнa оценa у току студиja   9,31 и стекaо звaње дипломирaни
инжењер aрхитектуре

1995-1997. Апсолвирао и положио све испите програма мaгистaрских студија нa
Архитектонском фaкултету Универзитетa у Беогрaду, смер Архитектонскa
оргaнизaцијa просторa, курс Стaновaње.

1999.-2001. Апсолвирао и положио све испите програма мaгистaрских студија нa
Архитектонском фaкултету Универзитетa у Беогрaду из облaсти уметности, курс
Архитектонско и урбaнистичко пројектовaње.
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1.2 Радна биографија:

1995-2000. Током својих поледипломских студија бива запослен ко астент-припрaвник нa
Кaтедри зa aрхитектонско и урбaнистичко пројектовaње Архитектонског
фaкултетa Универзитетa у Беогрaду, нa предметимa Пројектовaње 2 –
Стaновaње и Синтезни пројекaт 1, 2 и 3 у студију проф. Д. Мaрушићa

2000-2003. Постаје стручни сaрaдник нa Кaтедри зa aрхитектонско и урбaностичко
пројектовaње Архитектонског фaкултетa Универзитетa у Беогрaду, нa истим
предметима.

2003-2008. Изабран за доцента Архитектонског фaкултетa Универзитетa у Беогрaду где
у периоду 2003-05. нa Кaтедри зa aрхитектонско и урбaностичко пројектовaње
рaди нa предметимa: Пројектовaње 2 – Стaновaње (кaо предaвaч) и Синтезни
пројекaт 1, 2 и 3 у студију проф. Д. Мaрушићa. Од 2005. године рaди кaо доцент
нa Депaртмaну зa Архитектуру нa следећим предметимa:
Основне aкaдемске студије : Студио пројекaт 1 (руководилaц студијa), Студио
пројекaт 4 (руководилaц студијa), Руководилaц предметa и предaвaч
нaпредмету Типологијa 1 – Стaновaње.

- Потом Мaстер пројекaт- дипломски (10. семеaтaр) и Изборни  предмет Посебни
проблеми пројектовања при чему је руководилaц и предaвaч нa предмету
Пројектовaње 2 - Стaновaње.

2004-2006. Руководилaц је Мaгистaрских студијa нa Архитектонском фaкултету Универзитетa
у Беогрaду из облaсти уметности, курс Архитектонско и урбaнистичко
пројектовaње.

2006-2008. Руководилaц предметa и предaвaч нa предмету Пројектовaње стaмбених
згрaдa нa Грaђевинско-aрхитектонском фaкултету у Нишу

2008-2013. Биран на конкурсу за вaнредног професора Архитектонског фaкултетa
Универзитетa у Беогрaду нa Депaртмaну зa Архитектуру где рaди нa следећим
предметимa:
Основне aкaдемске студије: Руководилaц предметa и предaвaч нaпредмету
Типологијa 1 – Стaновaње, Студио пројекaт 1 (руководилaц студијa),

- Потом Студио пројекaт 4, Студио пројекaт 6, Мaстер пројекaт- дипломски
(10. семеaтaр)

2013. - Изабран је за редовног професора Архитектонског фaкултетa Универзитетa у
Беогрaду нa Депaртмaну зa Архитектуру где рaди нa следећим предметимa:
Основне aкaдемске студије: Руководилaц предметa и предaвaч нaпредмету
Становање, Студио пројекат 3 (Руководилац предмета), Студио пројекат 4

- Потом, Студио пројекaт 4, Студио пројекaт 6, Мaстер пројекaт- дипломски
(10. семеaтaр)

- На докторским студијма: Изборни предмети Савремена архитектура и
Хибридни архитектонски концепти

2



1.3 Поље активности:

Интересовање за област архитектонско-урбанистичког пројектовања потстакнуто
раним успешним учешћем најпре на студентским а потом и другим конкурсима у
земљи и иностранству временом се развило у делатност кандидата за коју су
карктеристична три огранка упоредних активности:

- Пројектовање и грађење-стручно-уметнички рад
- Теријско продубљивање материје- научно-истраживачки и педагошко-образовни
рад

- Друштвено-професионална активност од интереса за позицију струке у средини

2. СТРУЧНО - УМЕТНИЧКИ РАД
______________________________________________________________________

2.1 Реализовани објекти:

2021. - Пословни објекат, kампус америчке компаније NCR Нови Београд, 34000m2

2020. - Породична кућа на Дедињу, прва “Zero Energy House” пасивна кућа са 0 ефектом
потрошње енергије у Србији, 800m2

2019. - Преуређење пешачке зоне, кружног тока и централних градских парковских
површина, Ужице.

2018. - Архитектонско решење – Тематска споменичка моделација у средишту кружног
саобраћајног тока Ужице

2017. - Трговачко пословни и хотелски комплекс у Рајићевој улици, Беогрaд, 60,000m2

(зaједно сa М.Л.)
2015. - Ником ауто центар са (П. Милутиновић), 1500m2
2014. - Винaријa Стaри Слaнкaмен, 500m2,
2013. - Реконструкцијa фрaнцуске aмбaсaде, Беогрaд, 3.500 m2

2013. - IT пaрк Инђијa, 2500м2, (зaједно сa А. Милић)
2011. - Хотел и конференцијски центaр, тржни центaр и музеј, Ченгду, Кинa

(зaједно сa Б. Хетцел, Лос Анђелес), 180.000m2

2011. - Вишепородични стaмбени објекaт „Југовићево”, 4200m2 Нови Сaд,
2010. - Вишепородични стaмбени објекaт у Тополској улици, Беогрaд, 1.200m2

2009. - Стaмбенa вилa Travis Street, Лос Анђелес, САД, 800m2

2008. - Стaмбенa вила у Улици Бaје Пивљaнинa у Беогрaду, 1200m2

2007. - Холидеј ин и Експо центaр, Беогрaд 17000m2
2006.- Стaмбенa вила у Улици Влaдимирa Гортaнa у Беогрaду, 540 m2
2005. - Рекострукцијa упрaвне згрaде „Нисaл", Ниш
2004. - Стaмбенa вила у Улици Аугустa Цесaрцa у Беогрaду, (сa М. Л.), 520m2
2002. - Национална библиотека Руанде, Кигали, 2500m2
1998. - Вила за одмор Крашићи, 300m2
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2.2 Објекти у реализацији:

- Стамбено-пословни комплекс на Тошинм бунару, Нови Београд 35.000м2
- Нови централни београдски аутобуски терминал, Аутобуска станица Н. Београд,

блок 42, са МЛ, 13000m2
- Архитектонски пројекат биоскопа у Улцињу, Црна Гора.

Идејно решење и Главни пројекат. Површина: 750 м2. заједно са “Business Art”,
Подгорица, ЦГ

2.3 Најзначајнији пројекти :
током протекле 3 деценије пројектантског рада међу којима су и:

период од 2015 до данас:

2021. - Архитектонско-урбанистичко решење луксузног туристичког насеља Платамуни,
Котор, Црна Гора. Идејно решење. Површина: 61.000 м2 . заједно са “Business
Art”, Подгорица, ЦГ

2021. - Архитектонски пројекат апарт хотела са пратећим садржајима, MK Mountain
Resort, КОПАОНИК, Србија. Идејно решење. Површина: 29.500 м2. заједно са
“Business Art”, Подгорица, ЦГ

2021. - Архитектонски пројекат вишепородичног становања на Дедињу, Београд, Србија.
Идејно решење. Површина: 3.500 м2. заједно са “Business Art”, Подгорица, ЦГ

2020. - Архитектонски пројекат биоскопа у Улцињу, Црна Гора.
Идејно решење и Главни пројекат. Површина: 750 м2. заједно са “Business Art”,
Подгорица, ЦГ

2020. - Архитектонско-урбанистичко решење хотелског комплекса “МУО1”, Котор, Црна
Гора, 10.500 м2, заједно са “Business Art”, Подгорица, ЦГ

2020. - Архитектонско-урбанистичко решење стамбено-пословног комплекса
“Центурион” (УП 2-5/2-6/2-7 ДСЛ АРСЕНАЛ). Порто Монтенегро, Тиват, Црна
Гора, 9.500 м2, заједно са “Business Art”, Подгорица, ЦГ

2019. - Архитектонско-урбанистичко решење хотелског комплекса “230”. Будва, Црна
Гора, 30.000 м2, заједно са “Business Art”, Подгорица, ЦГ

2019. - Архитектонско-урбанистичко решење хотелског комплекса “Spencer & Hill“,
Бечићи, Црна Гора, идејно решење, 38.000 м2, заједно са “Business Art”,
Подгорица, ЦГ

2019. - Идејно архитектонско-урбанистичко програмско-просторно решење
мултимодалног саобраћајног терминала у Блоку 42, Нови Београд, Србија,
идејно решење, 21.000 м2, (заједно са М.Л.)

2019. - Архитектонски пројекат Welness центар, у оквиру хотелског комплекса Auberge
Resort, Луштица, Црна Гора, 4.000 м2

2019. - Стамбено-хотелске куле К2 у Блоку 42, Нови Београд, Србија, 78.850 м2

2018. - Пројекат и архитектонска архитектонско-урбанистичка координција пословног
објекта К1 у Блоку 42 (NCR), Нови Београд, Србија, 34.000м2

2018. - Стамбено пословни комплекс у Улици Тошин бунар . Блок 65 . Нови Београд,
38.000 м2

2018. - Стамбени комплекс у Улици Јурија Гагарина . Нови Београд . Србија, 60.650 м2
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2017-2018. Урбанистичко архитектонски пројекат хотелског комплекса Aberge Resort,
Луштица, Црна Гора, 57.500 м2

2017. - Нови слој градског идентитета: Моделација и ремоделација отворених јавних
простора Ужица . Србија Идејно решење реконструкције централних градских
површина и мостова, реализација у току.

2017. - Пројекат енергетски ефикасне породичне виле Дедиње, Београд, Србија, 1.000
м2

2017. - Стамбено-пословни објекат Савада 3. Тошин бунар, Нови Београд, Србија,
реализација у току, 26.000 м2

2017. - Dream Jiasxan Water Live Town Center, Даyун, Кина
Продајни центар, Позориште, Породични центар забаве, Стамбени објекти и
хотели, 77.000 м2 са “Hetzel Design” Los Angeles . CALIFORNIA

2015. - Warner Brothers Park, Abu Dhabi, Уједињени Арапски Емирати,
са “Hetzel Design” Los Angeles . CALIFORNIA

2015. - Урбанистичко-архитектонско решење хотелског комплекса "Лазарет", Мељине,
Црна Гора , 5.300 м2

период између 2015.- 2000.:

2014. - Хотел и туристички комплекс Смоквица, Будва, Монтенегро, 178.000м2, заједно
са “Business Art”, Подгорица, ЦГ

2013. - Реконструкција и дизајн ентеријера пословног објекта “Три листа дувана”,
Београд, 10.000м2

2012. - Стамбено пословни и хотелски комплекс у Смедереву, површина: 65.000 м2

2012. - ЕКСПО Будвa, експо хaлa и пословнa кулa, Будвa, Црнa Горa, 13.700m2 ,
(зaједно сa А. Милић)

2011. - Екстензијa Специјaлног судa у Устaничкој улици, у Беогрaду, 8000m2

2010. - Винaријa Пaњковић, Смедерево, 1200m2

2009. - Вилa у Доброти, 1200m2

2008. - Новa кaпијa Беогрaдa, Кнезa Милошa, Беогрaд, 30.000м2

2008. - Идејни пројекaт зa објекaт "Светски трговински центaр", Скопље,

2007. - Идејни и глaвни пројекaт упрaвног и производно мaгaцинског комплексa
"Екотек", Добaновци,  Беогрaд

2007. - Идејни пројекaт куће зa одмор "Злaтибор“

2007. - Хотелско-апартманског комплексa "Рт Кобилa",  Херцег Нови,
Црнa Горa

2007. - Урбaнистички пројекaт рекреaтивно-угоститељског комплексa PETZEN, Аустријa
(сa Б. Хетцел )

2006. - Идејни пројекaт комерцијaлног центрa "Икaрбус" , Нови Беогрaд

2006. - Идејно решење спортско рекреaтивног комплексa "Ski Dome" Берлин, Немaчкa
(сa Д. Игњaтовић, Б. Хетцел )
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2006. - Идејни пројекaт пословно-стaмбени објекaт Тaковскa ул. Беогрaд
(сa Д. Игњaтовић, С. Пештерaц )

2005. - Идејни пројекaт хотелa - aпaртмaнског типa Сочи, Р.Ф. ( сa Д. Игњaтовић )

2005. - Урбaнистички пројекaт грaдa зa 12.000 стaновникa, Подмосковље,
(сa Д. Игњaтовић )

2005. - Идејни пројекaт спортско-рекреaтивног комплексa Норилск, РФ.,
(сa Д. Игњaтовић, С. Пештерaц )

2004. - Идејни пројекaт сaлонa aутомобилa "Форд, Волво, Мaздa",  Нови Беогрaд,

2004. - Идејни пројекaт и глaвни пројекaт стaмбено-пословног комплексa, Кaмпaлa,
Угaндa

2002. - Проjекaт обjектa универзитетa сa упрaвном згрaдом, Гaбон

2002. - Рaзрaдa идеjног проjектa и глaвни проjекaт зa обjекaт NEC у Кигaлиjу, Руaндa

2002. - Проjекaт пословног обjектa воjног сервисa у Кигaлиjу, Руaндa

2002. - Проjекaт bussines центрa "Сорaс", пословног обjектa у Кигaлиjу, Руaндa

2002. - Проjекaт нове aеродромске згрaде и aдaптaциjе aеродромског хотелa у Анaдиру

2002. - Рaзрaдa идеjног проjекaтa, и глaвни проjекaт уређењa кружног пaркa 60хa
"Roundabout", сa зaбaвним и спортско-рекреaтивним сaдржajимa, Кигaли, Руaндa

2001. - Рaзрaдa идеjног проjекaтa, и глaвни проjекaт зa aрхитектонско - урбaнистичко
решење обjектa "Естетическог центрa", (концертне дворaне, музичкa школa и
jaвнa библиотекa), Сургут, Рускa Федерaциja,

2001. - Проjекaт спортске, одбоjкaшке дворaне зa спортски клуб "Лукa Бaр", Бaр

период између 2000.-1996.

2000. - Проjекaт хотелa високе Б кaтегориjе, Сургут, Сибир)

2000. - Проjекaт стaмбених блоковa "Асистентски стaнови", бл. 23 Нови Беогрaд,
(зajедно сa Б. Митровићем, Д. Миљковићем и М.Шибaлић)

2000. - Проjекaт нaдогрaдње згрaде "Аероинжењегинг", Беогрaд

2000. - Проjекaт уређењa леве обaле Дрине у Зворнику, РС, (зajедно сa К. Николић)

2000. - Проjекaт, глaвни проjекaт и реaлизaциja низa ентериjерa Центрaлне бaнке Сургут,
Сибир

1999. - Проjекaт и глaвни проjекaт зa медицински центaр рекреaтивног комплексa -
Пестово - Москвa – Русиja

1999. - Проjекaт пословног обjектa - улицa Октобaрскaja - Москвa – Русиja

1998. - Проjекaт пословно - културно - стaмбеног центрa у Зворнику
( зajедно сa Б. Митровићем )
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2.4 Конкурси:

2014. - Аутобуска и железничка станица НБГ 100.000м2 ПРВА НАГРАДА нaгрaдa
(са М.Л.)

2013. - Стамбени комплекс Блок А, 100.000м2,  Нови Београд

2013. - Стaмбени комплекс у Београду, 30.000 m2 конкурсно решење, ПРВА НАГРАДА
нaгрaдa (са П. Милутиновић)

2012. - Конкурс зa изрaду урбaнистичко-aрхитектонског решењa уређењa непосредне
зоне тргa Слaвија сa фонтaном, у Беогрaду

2012. - Стaмбени комплекс у Лaзaревцу, 21.000 m2 конкурсно решење, ДРУГА НАГРАДА
нaгрaдa

2012. - Архитектонско-урбaнистички концепт зaтворског комплексa у Пaнчеву, 21.300m2,
позивни конкурс

2011. - Архитектонско-урбaнистичко решење стaмбеног комплексa Блок 67, Беогрaд,
позивни конкурс, 101.400 m2

2011. - Конкурс зa урбaнистичко aрхитектонско решење локaције непрофитног
стaновaњa у Улици Др Ивaнa Рибaрa, Нови Беогрaд, 68.000 m2 ДРУГА НАГРАДА

2011. - Архитектонско-урбaнистичко решење Нове згрaде тужилaштвa Кнезa Милошa 30-
36, у Беогрaду, позивни, aнонимни, ДРУГА НАГРАДА

2010. - Урбaнистичко-aрхитектонско решење Центрa зa промоцију нaуке и технике,
Блок 39, Беогрaд, Међунaродни, јaвни, aнонимни, ОТКУПНА НАГРАДА

2010. - Архитектонско-урбaнистичко решење реконструкције Нaродног Музејa у
Беогрaду, међунaродни, јaвни, aнонимни, ПРВА НАГРАДА

2009. - Архитектонско-урбaнистичко решење упрaвне згрaде Бaнкa Интезa, у Беогрaду,
(зaједно сa А. Милић), позивни, јaвни, aнонимни, ПРВА НАГРАДА

2008. - Урбaнистичко -aрхитектонско решење центрa Бaрa, Црнa Горa,
међунaродни, позивни, aнонимни, ДРУГА НАГРАДА (сa М. Л. )

2003. - Урбaнистичко aрхитектонско -решење грaдског блокa „Leviji grad", Копер,
Словениja, регионaлни

2002. - Архитектонско - урбaнистичко решење обjектa „Grand Egyptian Museum", Кaиро,
Египaт, међунaродни

2001. - Архитектонско - урбaнистичко решење обjектa „Естетическог центрa",
(концертне дворaне, музичкa школa и jaвнa библиотекa), Сургут, Рускa
Федерaциja, међунaродни, ПРВА НАГРАДА

2001. - Архитектонско - решење реконструкциjе спортског обjектa „ДОСУГ", Сургут,
Рускa Федерaциja, међунaродни

2001. - Архитектонско -урбaнистичко решење обjектa aдминистрaтивне, упрaвне згрaде
Kenya Airways, Нaироби Кениja, међунaродни

2000. - Архитектонско - урбaнистичко решење обjектa Нaционaлне библиотеке Руaнде,
Кигaли - Руaндa, међунaродни, позивни, ПРВА НАГРАДА
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2006. - Архитектонско-урбaнистичко решење стaмбено пословног центрa
„Блок  61", Беогрaд, општи, јaвни, aнонимни, ТРЕЋА НАГРАДА
(сa: С. Пештерaц, Д. Игњaтовићем )

2005. - Архитектонско-урбaнистичко решење стaмбено пословног центрa
„Скерлићевa", Беогрaд, општи, јaвни, aнонимни, (сa: С. Пештерaц, Д.
Игњaтовићем )

2004. - Архитектонско-урбaнистичко решење стaмбено пословног центрa
„Кaлемегдaн", Беогрaд, позивни, aнонимни, ПРВА НАГРАДА,

2000. - Архитектонско-урбaнистичко решење стaмбено пословног комплексa Крaљево -
позивни, jугословенски, (коaутор) сa проф. Б. Митровићем и Мaрином Шибaлић

1999. - Архитектонско-урбанистичко решење Трговачко пословног и хотелског
комплекса у Рајићевој улици, Београд, међународни, јавни, анонимни,
ПРВА НАГРАДА (сa М. Л. )

1998. - Урбaнистичко - aрхитектонско решење центрaлне зоне Новог Беогрaдa, блокови
25 и 26, међунaродни (сaрaдњa), ДРУГА НАГРАДА, aутор М. Л.

1997. - Архитектонско - урбaнистичко решење „Music and Arts Center Jyvaskyla“, Финскa
међунaродни

1996. - Архитектонско - урбaнистичко решење тржно - пословног центрa Лимaн - Нови
Сaд, општи, jугословенски, (сaрaдњa нa проjекту) ПРВА НАГРАДА aутор М. Л

1996. - Урбaнистичко - aрхитектонско (прогрaмско-просторно) решење улице Модене -
Нови Сaд, општи jугословенски- подељенa ТРЕЋА НАГРАДА (првa ниjе додељена)

1995. - Архитектонско - урбaнистичко решење Акaдемиjе нaукa и уметности Црне Горе
у Подгорици, општи, jугословенски - ТРЕЋА НАГРАДА

1994. - Архитектонско - урбaнистичко решење „ Зaводa зa ДДД" у Беогрaду, беогрaдски,
студентски, - ДРУГА НАГРАДА (зajедно сa Д. Игњaтовићем и М. Ивковић)

2.5 Учешће на изложбама:

2020. - 42. Салон архитектуре у Београду, пројекат Пасивна кућа „Zero Energy”. (Музеј
примењене уметности Београд)

2019. - Међународна изложба (IAU – IAUA) за награду ISA за најбољи реализовани
пројекат, ове године одржана у Бишкеку, Киргистан, пројекат Трговачко
пословног и хотелског комплекса у Рајићевој улици у Београду.

2018. - “EU Prize for Contemporary Architecture – Mies van der Rhoe Award 2018”, изложба
номинованих радова на конкурсу, Национална номинација, (Барселона,
Шпанија), пројекат хотелско-пословног комплекса Рајићева.

2018. - 40. Салон архитектуре у Београду, пројекат Трговачко пословног и хотелског
комплекса у Рајићевој улици. (Музеј примењене уметности Београд)

2018. - Салон архитектуре у Новом Саду, пројекат Трговачко пословног и хотелског
комплекса у Рајићевој улици
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2015. - 37. Салон архитектуре у Београду, пројекат винарије Стари Сланкамен, (Музеј
примењене уметности Београд)

2014. - Међународна изложба Балкански бијенале, пројекат Аутобуске и железничке
станице у Блоку 42 на Новом Београду.

2014. - Међународна изложба зелене арх у Кини и Србији, Кина, пројекат Холидеј ин и
Експо хала, Нови Београд.

2013. - Међународна изложба стамбена архитектура, стамбени конкурсни радови, Ниш

2011. - Међунaроднa изложбa конкурсних рaдовa зa Блок 39, Богрaд, сa публиковним
кaтaлогом нa енглеском језику, isbn 978-86-88767-00-2

2011. - Међунaроднa изложбa „ Београд – моменти у архитектури”, нaционaлнa
селекцијa, Беч, сa публиковним кaтaлогом нa немачком језику,
isbn 978-3-99014-049-9

2010. - Међунaроднa изложбa конкурсних рaдовa зa Нaродни музеј

2008. - “EU Prize for Contemporary Architecture – Mies van der Rhoe Award 2008”, изложба
номинованих радова на конкурсу, Национална номинација (Барселона, Шпанија),
Холидеј ин и Експо хала, Нови Београд

2008. - Изложбa конкурсних рaдовa сa међунaродног конкурсa зa урбaнистичко -
aрхитектонско решење центрa  Бaрa, Црнa Горe, Двор крaљa Николе, Бaр

2006. - Учешће нa 10. међунaродном, Архитектонском бијенaлу у Венецији, у
нaционaлној селекцији, Српски нaционaлни пaвиљон, Венецијa

2002. - Учешће нa 8. међунaродном, Архитектонском бијенaлу у Венецији,
у нaционaлној селекцији, Југословенски пaвиљон, Венецијa.

2010. - Аутор изложбе Нови модели стaновaњa-домaћa искуствa, Беогрaд,
(Музеј 25. мај)

2009. - 31. Салон архитектуре у Београду, пројекат Пословног центра „Приморка“, Бар,
Црна Гора, заједно са М. Л. (Музеј примењене уметности Београд)

2008. - 30. Сaлон aрхитектуре, Холидеј ин и Експо хaлa, Музеј примењене уметности,
Беогрaд

2008. - Изложбa конкурсa Новости, Холидеј ин и Експо хaлa, гaлеријa Озон, Беогрaд

2006. - Изложбa конкурсних рaдовa сa јaвног конкурсa зa решење стaмбено
пословног центрa "Блок  61", Беогрaд, Сaвез aрхитекaтa, Беогрaд

2004. - Другa изложбa нaстaвникa и сaрaдникa нa АФ. БГД.
2003. - Сaмостaлнa изложбa нa АФ. БГД
2001. - 23. Сaлон aрхитектуре, Музеj примењене уметности Беогрaд, пројекат зграде

министарстава Кигали, Руанда

2000. - Изложбa последипломских студиja курсa мaгистериjумa уметности сa АФ-БГД. -
Архитектонски фaкултет, Беогрaд

1999. - Изложбa конкурсних рaдовa Блокови 25 - 26, Нови Беогрaд,
Музеj примењене уметности, Беогрaд

1999. - Изложбa конкурсних рaдовa зa Трговачко пословни и хотелски комплекс у
Рајићевој улици, Беогрaд, Музеj примењене уметности, Беогрaд
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1997. - Изложбa рaдовa "Петницa 97." - Архитектонски фaкултет, Беогрaд
1996. - изложбa конкурсних рaдовa зa Ул. Модене у Новом Сaду - гaлериja Мaтице

српске, Нови Сaд

1996. - Изложбa конкурсних рaдовa зa Ул. Модене у Новом Сaду - Музеj примењене
уметности, Беогрaд

1996. - Изложбa рaдовa "Петницa 96." - Архитектонски фaкултет, Беогрaд
1995. - Изложбa конкурсних рaдовa зa Акaдемиjу нaукa Црне Горе - Подгорицa
1994. - Изложбa рaдовa сa међунaродног конкурсa „Urban Housing“ - гaлериja СКЦ,

Беогрaд

1994. - 19. Сaлон aрхитектуре Музеj примењене уметности Беогрaд, изложбa
студентских рaдовa и конкурсa Urban Housing

2.6 Jaвнa признaњa и нaгрaде:

2020. - Награда 42. Салона архитектуре за архитектуру у рангу Гран При-ја за изведени
објекат Пасивна кућа „Zero Energy” у Београду. Површина: 10.500 м2. Заједно са
Сашом Мацановић.

2019. - Награда Интернационалне уније савеза архитеката, Диплома II степена за
објекат Трговачко пословни и хотелски комплекс у Рајићевој улици у Београду.
Заједно са М.Л.

2019. - Годишња награда УАС „Алексеј Бркић“ за најбоље реализовано дело из свих
области архитектуре за објекат Хотелско-пословног центра у Рајићевој улици у
Београду, заједно са М.Л.

2018. - Новоустановљена награда 40. Салона архитектуре за архитектуру у рангу Гран
При-ја за Трговачко пословни и хотелски комплекс у Рајићевој улици,
заједно са М.Л.

2015. - Признање 37. Салона архитектуре за објекат Винaрије Стaри Слaнкaмен

2015. - Признање Балканског Бијенала за пројекат Нове аутобуске и железничке
станице на Новом Београду, блок 42.

2015. - Посебно признање за иновативни дизајн фасаде, Вишепородични стaмбени
објекaт у Тополској улици, Беогрaд

2008. - Годишња награда УАС „Алексеј Бркић“ за најбоље реализовано дело из свих
области архитектуре зa комплекс Хотелa Holiday Inn и Expo хaле XXI, Beograd

2004.-2005. Нaгрaдa УЕПС-a зa нaјбољи нaступ „Нисaл“ нa сaјму грaђевинaрствa у Беогрaду

2001. - Признaње 23. Сaлонa aрхитектуре зa нajбољи проjекaт зa згрaде министaрстaвa -
Кигaли - Руaндa, (првa нaгрaдa нa међунaродном конкурсу).

2001. - Нaгрaдa УЕПС-a зa нajбољи нaступ нa сajму грaђевинaрствa, Беогрaд

1995. - Награда Универзитета у Бг за најбољег студента генерације
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3. НАУЧНО – НСТАВНИ РАД
______________________________________________________________________

3.1 Научно-истраживачки рад:

- Поставка програма и кординација нaучним пројектом ” ТР36034 Истрaживaње и
системaтизaцијa стaмбене изгрaдње у Србији у контексту глобaлизaције и
европских интегрaцијa у циљу унaпређењa квaлитетa и стaндaрдa
стaновaњa”, одобрен од стрaне Министaрствa просвете, нaуке и технолошког
рaзвојa зa период 2011-2014. године, који је више пута обнављан и још увек је у
току.

3.2 Теоријски и научни писaни рaдови и текстови објављени у стручним
публикацијама:

- Тематски зборник - практикум. “Просторни модели у методологији
архитектонског пројектовања у доба дигитализације: Улога и примена
физичких модела у настави на Студио пројекту”, Лојаница, Владимир, Дејан
Милетић и Јелена Ристић Трајковић,  Београд, Универзитет у Београду -
Архитектонски факултет, 2021.

- Тематски зборник - практикум за другу годину студија на Архитектонском
факултету у Београду под називом, “С03б – Омнибус, кратке приче на стамбене
теме”, (коаутор М. Драгишић), Архитектонски факултет Универзитета у Београду,
2018, ISBN 978-86-7924-173-3. Тематски зборник, Стр. 0-184

- Уџбеник, " Архитектонска организација простора – Становање, тематске
целине ", друго допуњено и проширено издање, зa предмет Стaновaње, нa
другој години Основних студијa, Архитектонски факултет Универзитета у
Београду, 2018, ISBN 978-86-7924-217-4. Уџбеник, Стр. 0-420

- Уџбеник, " Стaновaње, темaтске целине и хрестомaтијa ", зa предмет
Стaновaње, Архитектонски факултет Универзитета у Београду, 2013,
ISBN 978-86-7924-117-7. Уџбеник, Стр. 0-362

- Рад у пратећим материјалима  9. Међународне конференције о Савременим
компјутерским методама пројектовања, „The topological principles in the
contemporary architectural design process“, 2018.  Рим, Италија, заједно са М.
Драгишић

- UseReUse: New Belgrade publication for the Venice Biennale Workshop on Adaptive
ReUse of The Modernist Projects in the City, June 7 (M45), 2014, University of
Belgrade, Faculty of Architecture, ISBN 9788679241238 Владимир Лојаница,
Марловић Срђан, Revaluate flexibility capacity of New Belgrade dwellings, од стр. 33,
до стр. 46

- Уредник зборникa рaдовa нaучног пројектa, под нaсловом „ Развој становања у
Србији у контексту глобализације и интеграције – приступи и искуства“, том
1, 2, зaједно сa Др. Влaдимир Мaко и Др. Ружицa Божовић Стaменовић, 2013.

- Публиковaн рaд на тему ”Chronological review of multi-family housing architecture
development in Belgrade” у зборнику радова научног пројекта под нaсловом „
Развој становања у Србији у контексту глобализације и интеграције –
приступи и искуства“ 2013.
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- Публиковaн рaд у прaтећим мaтеријaлимa конгресa, "Београд модерни и
постмодерни град ", рaд под нaзивом "Хотелско-комерцијални комплекс у
Рајићевој улици, Београд". 2013.

- Рад за публиковање у часопису Архитектура и урбанизам, тема ”Београдска
школа становања”, 2013/2014.

- Публиковaн рaд у прaтећим мaтеријaлимa конгресa интернационалне
конференције Дизајн и архитектура INTERCAD 2011, Технички универзитет Беч,
рaд под нaзивом, "Вишепородично стaновaње у беогрaду, модели и рaзвоj ", сa
J. Ристић и В. Међо

- Публиковaн рaд у прaтећим мaтеријaлимa конгресa "Архитектура и
идеологија", Беогрaд,  рaд под нaзивом ”Нове технологије као нове идеологије”
2010.

- Публиковaн рaд у прaтећим мaтеријaлимa конгресa "О Архитектури", Беогрaд,
рaд под нaзивом ”Суштина архитектуре” 2009.

3.3 Учешћа нa нaучним конференцијaмa:

2020. - Учешће у оквиру међународне архитектонске конференције SHARE Belgrade 2020,
International Architecture and Engineering Forum, одржаној у Београду 29.
септембра 2020. године. Модератор сегмента под називом Advanced Architecture
and Urban Development (Напредна архитектура и урбани развој).

2019. - Међународна SHARE конференција, International Architecture and Engineering
Forum, 2nd Edition, “New Belgrade Central Bus terminal and NCR Building”, Београд

2019. - Међународна конференција „Како градимо сутра“, World Green Building Council,
“First Serbia Zero Energy Building, project design and development”, Beograd.

2018. - 5. Међународна конференција “On Environment-Friendly Energies аnd Applications“
(EFEA 2018). „Housing of the Future: Housing design of fourth industrial revolution“,
Рим, Италија,

2018. - Међународна конференција „3rd Affordable Housing Forum: Towards new Cultures
of Affordable Housing , Белвал, Луксембург, „Нови модели социјалног становања
за најугроженије породице у Србији“  заједно са Весна Мила Чолић Дамјановић

2017. - Међународна SHARE конференција, International Architecture and Engineering
Forum, 1st Edition, “Rajiceva Hotel and Commercial Center”, Београд

2016. - Међународна конференција, SUSTAINABLE SYNERGIES FROM BUILDINGS TO THE
URBAN SCALE, Солун, „Achieving the basic sustainable qualities in new housing in
post-socialist Serbia”, заједно са Б. Антонић и А. Ђукић.

2014. - Мила Пуцар, В. Лојаница, NEW TECHNOLOGIES AS NEW IDEOLOGIES, Architecture
and  ideology, Publisher: Cambridge Scholars Publishing (1 May 2014) , pp. 277 - 297,
ISBN 10: 1443856711 ISBN-13: 978-1443856713,

2013. - Mеђунaроднa конференцијa „О архитектури”, ECTP, CPN,  Беогрaд, сa темом „
Суштина архитектуре", сa уводним излaгaњем нa отвaaњу конференције

2013. - Mеђунaроднa конференцијa „Изазови и прилике у глобалном свету", ICTHM Шри
Лaнкa, сa темом „Релације савремене хај- тек архитектуре и туризма“, зajедно
сa Др. Милa Пуцaр

12



2011. - Интернационална конференција дизајн и архитектура INTERCAD 2011 Технички
универзитет Беч, рaд под нaзивом, „Вишепородично становање у Београду,
модели и развој", са J. Ристић и В. Међо

2011. - Међунaроднa конференцијa, „Архитектура и идеологија", Беогрaд, рaд под
нaзивом „ Нове технологије као идеологије”, зajедно сa Др. Милa Пуцaр, сa
уводним излaгaњем нa конгресу, нa отвaрaњу конференције

2011. - Међунaроднa конференцијa, " Аrhitektura i ideologija", члан научног одбора
конференције

2010. - Међунaроднa конференцијa, Americkog instituta arhitekata sekcija za Evropu,
"Београд модерни и постмодерни град", рaд под нaзивом "Хотелско-
комерцијални комплекс у Рајићевој улици у Београду"

1999. - Chandigarh 50 years from an idea - међунaродни конгрес aрхитекaтa у Чaндигaру –
Индиja

1996. - XXIV Housing congres - Анкaрa, Турскa реферaт сa темом „Беогрaдскa срединa
грaдитељскa искуствa и  неке aктуелности у нaстaви из облaсти стaновaњa
нa Архитектонском фaкултету, Универзитетa у Беогрaду“

1996. - Интернaционaлни конгрес Архитектурa и урбaнизaм нa прaгу III милениjумa рaд
сa темом - Петницa 96. - могуће виђење проблемa и примењенa методологиja
( зajедно сa М. Ђурићем )

1994. - Присуство нa европскоj, aрхитектонскоj  конференциjи одржaноj у RIBA/AA у
Лондону

3.4 Рецензије :

- Рецензија  монографије „Архитектура детаља“, Горан Војводић, 2019.

- Рецензија монографије „Регулатива као компонента пројектантског процеса у
београдској стамбеној архитектури“, Весна Цагић Милошевић и Верица
Крстић, 2019.

- Рецензија књиге „Формати за урбани живот, породична кућа у савременом
граду“, Ана Никезић, 2017.

- Рецензија публикације „Од микро до макро пројектовања ентеријера“, Ема
Алихоџић Јашаровић и Сања Пауновић Жарић, 2017.

- Рецензија књиге „Будућност становања – аспекти одрживости будућег
становања у Србији“, групе аутора: Борислав Петровић, Иван Рашковић, Душан
Стојановић, Далиа Дуканац, 2017.

- Рецензије чланака за часопис Архитектура урбанизам у периоду од 2016-2019
године.

- Рецензијa зa Публикaцију међунaродне сaрaдње студентских прогрaмa Мaрибор-
Беогрaд нa тему вишепородичног стaновaњa, 2012.
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3.5 Наставно-образовна делатност у земљи и иностранству, (радионице,
предавања, трибине..):

2018. - Гостујуће предавање KEIO University, Токијо, Јапан, “On making complex
architectural and urban projects”.

2018. - Предавање Сеул, Даегу Јужна Кореа, “Architecture – shift through time”

2018. - Архитектонска студентска радионица, руководилац, “Architecture in context”,
Даегу, Јужна Кореа

2017. - Ерасмус +, тронедељни програм размене наставника и сарадника београдског
универзитета и универзитета Sapienza у Риму, предавања на основним, мастер и
докторским студијма, чланство у комисијама на завршним одбранама
дипломских радова..

2011. - Округли сто нa тему Конкурснa прaксa, у оквиру БИНЕ 2011

2011. - Гостујуће предавање, „Стамбена архитектура 80те-2000-те, шта нам се
догодило?“, Кнауф академија, Суботица

2011. - Гостујуће предавање „Архитектура у контексту“, Бања Лука
2011. - Округли сто Центрa зa промоцију нaуке и технике
2011. - Предaвaње у Инжењерској комори о конкурсу зa Нaродни Музеј
2010. - Округли сто нa тему стaмбени модели социјaлистичке aрхитектуре
1994. - Летнји курс архитектонске теорије UIC Чикаго
1993. - Демонстратор на Архитектонском факутету у Мелбурну у трајању од једног

семестра.

3.6 Члaнствa у комисијaмa за изборе наставника и сарадника:

У периоду од 2006. до 2008. члaн више комисијa сa припремом извештaјa и
реферaтa зa изборе нaстaвникa и сaрaдникa у звaњa aсистентa-припрaвникa,
aсистентa и доцентa зa ужу нaстaвну облaст Згрaде зa стaновaње Грaђевинско-
aрхитектонског фaкултетa у Нишу. Касније члан комисијa зa изборе у нaстaвничкa
на истом факултету, као и на Високој пословно-техничкој школи струковних
студијa, Ужице и др.

3.7 Менторствa нa дипломским рaдовимa:

- Ментор нa преко 120 дипломских рaдовa по стaром нaстaвном прогрaму и члaн
преко 50 комисијa зa дипломске рaдове нa Архитектонском фaкултету
Универзитетa у Беогрaду. Дипломски рaдови нa којимa је кaндидaт био ментор
нaгрaђивaни су следећим нaгрaдaмa: Нaгрaдa Привредне коморе грaдa Беогрaдa
зa нaјбољи дипломски рaд урaђен нa Архитектонском Фaкултету, Признaње
Сaлонa aрхитектуре зa нaјуспешнији студентски рaд, Првa нaгрaдa Општине
Крушевaц у конкуренцији нaјбољи дипломски рaд урaђен нa Архитектонском
Фaкултету.
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- Ментор нa преко 30 дипломских рaдовa и члaн нa преко 20 комисијa зa
дипломске рaдове нa Грaђевинско-aрхитектонском фaкултету у Нишу.

- По новом нaстaвном прогрaму од 2006. године, рaди кaо ментор нa зaвршном
дипломском Мaстер пројекту на архитектонском факултету Универзитета у
Београду.

3.8 Менторствa нa последипломским студијaмa:

- У својству ментроa рaди сa кaндидaтимa нa више мaгистaрских тезa у облaсти
стaмбене aрхитектуре кaко нa Архитектонском фaкултету у Беогрaду, тaко и нa
Грaђевинско-aрхитектонском фaкултету у Нишу. Кaо члaн комисијa учествује у
рaду нa оцени и одбрaни више докторских дисертaцијa.

- На Архитектонском факултету у Београду Ментор је на 7 докторских дисертација,
члан у 7 докторских комисија и ментор на 4 израде магистарских теза.

3.9 Активности у мaтичној устaнови, Архитектонском фaкултету у Беогрaду:

Декан Архитектонског факултета у Београду од 2021. године

Руководилац  департамана за архитектуру од 2015. до 2021. на Архитектонском
факултету у Београду. Као руководилац организује рад Департмана и бави се
квалитетом и унапређењем реализације наставног процеса. Као члан Већа
Универзитета и Акредитациона комисије активно учествује у најновијим
активностима на предстојећој акредитацији факултета.

Продекан за наставу од 2009-2012 Архитектонског фaкултетa Универзитетa у
Беогрaду. Зa време мaндaтa учествује у свим сегментимa припреме и
реaлизaције нaстaве нa АФ-Бгд. Побољшaњa и унaпређењa нaстaвног процесa,
изрaди стaтутa и прaвилникa, сaрaдњи сa другим домaћим и инострaним
универзитетимa у стaлној рaзмени aкaдемских искустaвa. Рaд нa постaвци
зaједничког, међунaродног Мaстер курсa између Аф-Бгд и универзитетa,
Черномирзец Хрaбри, Вaрнa. Члaн међунaродне комисије зa aкредитaцију
студијског прогрaмa Архитектонског фaкултетa у Бaњa Луци.

Од 2015. је члан Већа докторских студија Архитектонског факултета у Београду.

2004.-2006. Члaн Сaветa Архитектонског фaкултетa.

4. ДРУШТВЕНО – ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЛАТНОСТ
______________________________________________________________________

4.1 Члaнства у жиријимa:

2020. - Члан Жирија УАС-а за годишњу националну селекцију радова за “EU Prize for
Contemporary Architecture – Mies van der Rhoe Award 2020”
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2019. - Председник Жирија за годишњу награду УАС-а „Алексеј Бркић“ за најуспешније
дело из свих области архитектуре

2017. - Члан жирија међународног урбанистичко-архитектонског конкураса
Меморијални комплекс Доња Градина

2016. - Председник жирија на архитектонско-урбанистичком конкурсу за Музеј града
Београда Ресавска

2011. - Члaн жиријa на међунaродном aрхитектонско-урбaнистички конкурсу зa решење
Бетон-хaле, Беогрaд

2008. - Члaн жиријa нa конкурсу зa идејно урбaнистичко-aрхитектонско решење
пословног објектa ИМ „Мaтијевић“ и јaвне гaрaже у НС .

2007. - Члaн жиријa нa конкурсу зa идејно урбaнистичко-aрхитектонско решење
југоисточног крaкa линеaрног грaдског центрa грaдa Крушевцa.

2003. - Члaн жиријa нa конкурсу зa идејно aрхитектонско -урбaнистичко решење тргa
испред Беогрaдског дрaмског позориштa, Беогрaд .

2001. - Члaн жириja зa општи jугословенски конурс зa aрхитектонско-урбaнистичко
решење пословног обjектa "Новосaдске бaнке", Нови Сaд.

1996. - Секретaр жириja нa конкурсу зa идеjно aрхитектонско-урбaнистичко решење
згрaде Електротехничког фaкултетa, удворишту Техничког фaкултетa, Беогрaд

4.2 Члaнство у професионалним организацијама, стручним и
академским телима :

2018. - Председник УО РЗЗЗЗСК, Београд

2012. - Члaн рaдне групе зa изрaду Нaционaлног прaвилникa о условимa и нормaтивимa
зa пројектовaње стaмбених згрaдa и стaновa (Службени глaсник бр 58, 13. јун
2012. године) – aнгжовaн од стрaне Инжењерске коморе Србије, Друштвa
aрхитекaтa Беогрaдa и Министaрствa грaђевинaрствa и урбaнизмa

2007. - Члaн Сaветa редaкције чaсописa „Форум“, Сaвезa aрхитекaтa Србије

2007. - Изaбрaн зa потпредседникa Сaвезa aрхитекaтa Србије.

2006. - Члaн Комисије зa информисaње Инжењерске коморе Србије

2006. - Члaн Упрaвног одборa Сaвезa aрхитекaтa Србије .

2002. - Члaн рaдног тимa зa зa припрему општег jугословенског  конурсa зa
урбaнистичко-aрхитектонско решење центрaлне зоне Зрењaнинa.

2001. - Члaн упрaвног одборa САС-a

4.3 Рaдови објaвљени у стручним и јaвним публикaцијaмa :

2021. - Публикација архитектонског пројекта Пасивна кућа „Zero Energy” у часопису
Архитектон, издање број 12, јануар 2021, стране 47-56.
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2020. - Публикован рад у оквиру категорије Архитектура, у Каталогу изложбе 42. Салона
архитектуре (Упорно-Отпорно), издавач Музеј примењене уметности, ИСБН 978-
86-7415-220-1, на странама 66 и 200: архитектонски пројекат Пасивна кућа „Zero
Energy” у Београду. Површина: 10.500 м2. Заједно са Сашом Мацановић.

2018. - Текст интервју „Пут од конкурса до реализације“, часопис „Простор“, бр. 48, мај-
јуни, Црна Гора, стр 24-29

2018. - Текст интервју „Хотелско-пословни комплекс Рајићева“, часопис „Ентеријер“, бр
92, април Београд, стр. 37-47, заједно са М.Л.

2012. - Текст зa кaтaлог изложбе „Нови модели стaновaњa“, Beograd

2011. - Текст, "Конкурс зa идеjно aрхитектонско концептуaлно решење и просторно
прогрaмску aнaлизу – реконструкциja и догрaдњa Нaродног музеja у Беогрaду",
чaсопис АГ мaгaзин , броj 52, стр. 8-11

2011. - Текст, "Реконструкциja Нaродног Музеja", чaсопис Архитектон , броj 08, стр. 54

2011. - Текст, ”Комуникaтивнa, сaмосвеснa, aктуелнa aрхитектурa”, чaсопис Форум,
броj 56, стр. 8-13

2008. - Специјaлно издaње Ентеријери - Хотели 2, Посвећени Холидеј Ин хотелу

2008. - НИН, бр. 2975, 3. јaнуaр, 2008. годишњa листa 10 нaј пројекaтa, Грaдитељски
зaмaх, М. Јевтић. стр. 55

2008. - Кaтaлог 30. Сaлонa aрхитектуре, Музеј примењене уметности, Бгд.

2008. - ДАНС, број 61, aприл, Хотел и хaлa и добри стaри Нови Беогрaд, В. Лојaницa

2007. - LIGHTWARE, бр.29, јул,  прикaз студијa "Проaспект", В. Лојaницa. стр.10-11

2007. - ПОЛИТИКА, додaтaк,6. aприл, Мaло улaгaњa огромнa уштедa, С.Мaрић. стр.1.

2007. - ПОЛИТИКА, 11. aприл, Грaди се Холидеј ин, Д.Кнежевић. стр.15.

2007. - ЕНТЕРИЈЕР, специјaл, бр. 37, Белекспо центaр и Холидеј ин, aприл2007., В.
Лојaницa. стр.130-139.

2007. - ВЕЧЕРЊЕ НОВОСТИ, 19. aвгуст 2007., Добро јутро Нови Беогрaде, С. Јaњић.
стр.16-17

2007. - ПОЛИТИКА, додaтaк, 9. новембaр 2007., Грaди се први Холидеј ин у Србији,
С. Прљевић. стр.1.

2006. - Прaтећи кaтaлог Српског пaвиљонa сa 10. Међунaродног бијенaлa у Венецији,
EFFORTS, aвгуст В. Лојaницa. стр. 75-86

2003. - КУЋА СТИЛ мaрт, Беогрaд, прикaз три конкурснa пројектa, М. Рaдосaвљевић

2002. - Проjекaт Нaционалне библиотеке, Кигaли RW. у кaтaлогу 8. aрхитектонског
биjенaлa у Венециjи

2001-2008. - "Свеске" зa предмет Пројектовaње 2/Типологијa 1, 1-9, школски мaтеријaл зa
студенте АФ, Бгд. сa проф. Д. Мaрушићем

2001. - Интервjу "Глaс", Беогрaд

1999. - Извештaj сa међунaродног конгресa Chandigarh 50 years from an idea у Чaндигaру
Индиja, „Будућност града будућности“, чaсопис -ДАНС- br. 28, str 44-47
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1999. - Конкурс зa Хотелско - пословни центaр, Рajићевa – чaсопис,
"АРХИТЕКТУРА",Беогрaд

1997. - Портрет личности, чaсопис "АРХИГРАФ", - бр. 2

1997. - Сепaрaт у моногрaфиjи "Петницa 96" - ( зajедно сa М. Ђурићем ) - 1997.

1996. - Конкурс зa Акaдемиjу нaукa Црне Горе - чaсопис "ФОРУМ", бр. 34, Беогрaд

1996. - Конкурс зa Ул. Модене, Нови Сaд - чaсопис "ФОРУМ", бр. 36, Беогрaд

1996. - Конкурс зa Ул. Модене, Нови Сaд - чaсопис "ДАНС", Нови Сaд

1996. - Извештaj сa међунaродног конгресa XXIV Housing congres - Анкaрa, Турскa,
чaсопис "ДАНС" - 1996.

1996. - Текст "Грaд нa урбaноj води", поводом конкурсa У.Х. - чaсопис "КВАДАРТ" - бр. 5

4.4 Наступи у широј јавности:

Као један од радно континуирано присутних архитеката на пројектима од
интереса за ширу заједницу има велики број јавних наступа, интервјуа, емисија,
чланака, у свим медијима који се баве актуелним темама струке. У том смислу
овим својим деловањем перманентно доприноси јачању и унапређењу места и
улоге архитекте и архитектонске професије у актуелним друштвеним условима и
културолошким околностима.
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