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Доктор наука грађевинарство 

2022 Универзитет у Београду, Грађевински факултет  

„Модел за процену одрживости управљања отпадом од грађења и рушења заснован на принципима циркуларне 

економије“, докторска дисертација 

Дипломирани грађевински инжењер 

2010 Универзитет у Београду, Грађевински факултет 

Катедра за менаџмент, технологију и информатику у грађевинарству 
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Грађевински факултет, Универзитет у Београду 

Катедра за управљање пројектима 

Феб. 2023—сада (1 мес.) Доцент 

Моје наставне обавезе укључују ангажовање на предметима везаним за управљање пројектима и управљање 

људским ресурсима у грађевинарству. У истраживању се фокусирам на истраживање нових модела пословања кроз 

интеграцију дигиталних технологија и одрживих пракси у управљању пројектима и управљању отпадом од грађења 

и рушења. Пре свега сам фокусирана на дигитализацију фонда материјала уграђених у стамбене зграде, процену 

количина отпада од грађења и рушења као и евалуирање економских, еколошких и социјалних ефеката  управљања 

овим отпадом. 

 

Мар 2011—сада (12 год.) Консултант за управљање уговором  

Као консултант за управљање уговорима учествовала сам на стамбеним, болничким, индустријским пројектима и 

пројектима путне инфраструктуре вредности преко 550 милиона евра који су финансирани од стране Светске банке, 

Европске банке за реконструкцију и развој,  Европске инвестиционе банке и Канадске државне банке. Радила сам 

као консултант инвеститора и извођача. Учествовала сам у припремању, евалуацији и преговорима везаним за 

одштетне захтеве и измене на пројекту, радила сам анализе застоја, квантификације времена и трошкова, 

планирање радова и праћење и извештавање о напретку радова. 

 

Сеп. 2014—Јан 2023 (8 год. 4 мес.) Асистент-студент докторских студија; Истраживач-сарадник 

Као асистент-студент докторских студија била сам ангажована на предметима везаним за управљање пројектима у 

грађевинарству, менаџмент и технологију грађења као и управљање квалитетом и људским ресурсима у 

грађевинарству. У истраживачком раду сам се фокусирала се на пред-инвестиционе и пост-инвестиционе анализе 

пројеката, посебно јавно-приватних партнерстава у путној инфраструктури и сектору управљања отпада. Такође сам 

се бавила моделима за процену количина отпада од грађења и рушења као и моделима за процену одрживости 

управљања овим отпадом. Активно сам учествовала у припреми предлога (два)  пројеката за Хоризонт Европа и 

Хоризонт 2020 као и имплементацији пројекта који је финансиран од стране програма Хоризонт 2020. 

 

Бетон ком, д.о.о. 

Београд, Србија 

Нов. 2006—Јун 2010 (3 год. 8 мес.) Помоћник инжењера на градилишту 

Као помоћник инжењера на градилишту радила сам на припреми градилишне документације (грађевински дневник 
и грађевинска књига) као и на испостављању привремених и коначних ситуација. 
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1. Хоризонт 2020: Business Models for Enhancing Funding and Enabling Financing for Infrastructure in Transport 

(BENEFIT). Пројекат финансиран од стране програма Европске Уније за истраживање и иновацију Хоризонт 2020 

(број споразума 635973), (2014—2016). 

2. Еразмус K1+. Размена студената са Егејским универзитетом из Грчке (Мај 2016—Сеп. 2016) 
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 Цитираност (Scopus, 15.13.2023.): 29, h-индекс: 4 

Међународни часописи индексирани на SCI листи 

1. Zorana Petojević, Milica Savić, Aleksandra Parezanović, Ana Nadaždi (2023) COVID-19 Struggle and Post-COVID-19 

Recovery: Exploring the Governance, Success, and Digital Transition in Construction Projects in Serbia. Sustainability. 

15 (674) DOI: https://doi.org/10.3390/su15010674  [M22] 

 
2. Stanislav Aidarov, Ana Nadaždi, Evgeniy Pugach, Nikola Tošić, Albert de la Fuente (2022) Cost-oriented analysis of fibre 

reinforced concrete column-supported flat slabs construction. Journal of Building Engineering. 51 (), pp.104205. DOI: 
https://doi.org/10.1016/j.jobe.2022.104205  [M21a] 
 

3. Ana Nadaždi, Zorana Naunović, Nenad Ivanišević (2022) Circular Economy in Construction and Demolition Waste 
Management in the Western Balkans: A Sustainability Assessment Framework. Sustainability. 14 (2), pp.871 
https://doi.org/10.3390/su14020871 [M22] 
 

4. Ana Nikolić, Athena Roumboutsos, Jelena Ćirilović-Stanković, Goran Mladenović (2020) Has the latest global financial 
crisis changed the way road public-private partnerships are funded? A comparison of Europe and Latin America. Utility 

Policy. 64 () DOI: 10.1016/j.jup.2020.101044 [M22] 
 

1. Ana Nikolić, Miljan Mikić, Zorana Naunović (2017) Broadening the urban sustainable energy diapason through energy 
recovery from waste: A feasibility study for the capital of Serbia. Renewable and Sustainable Energy Reviews. 69 (), 
pp.1-8. https://doi.org/10.1016/j.rser.2016.11.177  [M21a] 

Nacionalni časopisi međunarodnog značaja 

1. Ana Nadaždi, Aleksandra Parezanović, Zorana Petojević, Zorana Naunović (2022) Urban mining potential in Serbia: 
Case study of residential building material stock. Građevinski materijali i konstrukcije (Building materials and 
structures). 65 (3), https://doi.org/10.5937/GRMK2203085N [M24] 

Međunarodne konferencije 

1. Zorana Petojević, Ana Nadaždi, Dušan Isailović, Nenad Višnjevac (2022) An integrated solution for increased circularity 
in buidlings. A methodological framework. In: 15th International conference organization, technology and 
management in construction (OTMC) Proceedings. 21—24. septembar, 2022, Dubrovnik, Hrvatska [M33] 

 
2. Ana Nikolić, Miljan Mikić, Zorana Naunović (2016) Incineration as a sustainable waste management option in Southeast 

Europe. In: World Congress ISWA 2016, Uniting ideas for successful waste management. 19—21. septembar, Novi Sad, 
Serbia [M33] 

 
3. Ana Nikolić, Miljan Mikić, Zorana Naunović (2016) The first municipal solid waste incinerator project in Southeast 

Europe. In: Sustainable Solid Waste Management Proceedings. 23—25. jun, Limasol, Kipar [M33] 
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Чланство у удружењима 

- Чланица Инжењерске коморе Србије, 2013—сада, лиценца за инжењера за извођење радова грађевинских 
конструкција и грађевинско-занатских радова на објектима високоградње (број 411И54514). 

- Чланица Савета зелене градње Србије, 2018—сада. 
 

 

 


