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OLl:JIYKOM1136opHor seha Fpaheanacxor ¢aKYJITeTa YHI1Bep311TeTa Y Beorpany OLl:
22.11.2018. rOLl:I1He ozrpehena CMO sa qJIaHOBe Koxacaje sa IIpl1IIpeMY aasenrraja no
paCIII1CI1HOM KOHK~PCY sa 11360p jezraor peLl:OBHOr nporpecopa aa Y)I(Y nay-ray 06JIaCT
MEHAUMEHT 11 TEXHOnOfl1JA fPAnElhA, KOjl1 je ofijanrsen Y JII1CTY "TIOCnOBl1"
28.11.2018. rornme.

Ha OCHOBYLl:OCTaBJbeHOr KOHKypCHor MaTepl1jarra IIOLl:HOCI1MOIb6opHoM nehy cneneha

PE<I>EPAT

Ha paCIII1CaHI1 KOHKYpC Y IIPOIII1CHOM pOKY npajaaao ce caxro B. nporp. Ll:P Henan
l1BaHI1IIIeBl1n Ll:I1IIJI.I1H)I(.rpalj, Ll:I1IIJI.IIpaBHI1Kql1je 6110rpa¢CKe IIOLl:aTKe, HaCTaBHI1, nay-mo-
I1CTpmKI1BaqKI1 11 CTPYQHI1 pan ca CIII1CKOMperpepeaua 11 I1CIIYIheHOCT YCJIOBa sa 11360p Y
snarse peLl:OBHOr rrporpecopa IIpeLl:CTaBJbaMO y OBOM113BeIIITajy.

1. IiIIOrPA<I>CKII nO,ll;AQII

KaHLl:I1L1:aTBaHpeLl:HI1 IIPO¢ Ll:PHEHA,n: l1BAHl1IlIEBl1ll, Ll:I1IIJI.rpah. I1H)I(. 11 Ll:I1IIJI.
IIpaBHI1K, pohen je 125.11.1960. ron. YMocrapy. OCHOBHY IIIKOJIY "22 Ll:eu;eM6ap" Y Beorpany
3aBpIIII10 je 1975. rOLl:I1He. 3a IIOCTl1rHYTe pe3YJITaTe narpahen je ca BI1IIIe Ll:I1IIJIOMa
yxrsy-ryjyha 11 Ll:I1IIJIOMY "Maxanno Ilerponah - AJIac". MaTeMaTI1QKY rl1MHa3l1jy Y
Beorpany, rrporpaxiepcxa cxrep, 3aBpIIII10 j e 1979. ron. raxohe ca OLl:JII1QHI1MYCIIeXOM. TIocJIe
3aBpIIIeHe rl1MHa3Hje YIII1CaO ce na fpaljeBI1HCKI1 ¢aKYJITeT Y Beorpazry 1979. rOLl:I1He 11
Ll:I1IIJIOMl1paOna OLl:CeKY aa KOHCTPYKU;l1je 1986. rOLl:I1He. ,n:I1IIJIOMCKI1pan, KOjl1 je paLl:I10 113
npezorera ECTOHC-fe KOHCTPYKU;l1je 11 Opraaasanaja rpaljeBI1HCKI1X PaLJ:OBa, onersea je
OU;CHOM10 (ztecer]. CTPYQHI1 I1CIII1T IIpOIII1CaH sa Ll:I1IIJIOMl1paHe rpaheanacxe I1H)I(eIhepe
II0 JIO)l(I10 je Ll:eu;eM6pa 1994. rort. BaHpeLl:HO je cryrrapao aa TIpaBHoM ¢aKYJITeTY
YHI1Bep311TeTa Y Beorpany, na I1pI1BpeLl:HO-IIpaBHoM csrepy 11 Ll:I1IIJIOMl1paO 20. HOBeM6pa
1995. rozt.

TIoCJIeLl:I1IIJIOMCKecrynaje je YIII1CaO aa fpaljeBI1HCKOM ¢aKYJITeTY Y Beorpany - OLl:CeK
MeHaJ,IMeHT 11TeXHOJIOrl1ja rpahersa 1990. rozi. CBe I1CIII1Te rrpertaahene HaCTaBHI1M IIJIaHOM
11 rrporpasrov MamCTapCKI1X cryzraja IIOJIO)l(I10 je ca oneaov 10. Maracrapcxy Te3Y IIOLl:

IHaCJIOBOM «TIpl1JIor CI1CTeMaTI130BREhY 11 ananaaa TI1IIOBa MeljYHapOLl:HI1X yrosopa ca
IIocc6HI1M OCBPTOM na FIDIC-oBe YCJIOBe npojexryj -113rpaLl:I1-11 KJbYQ Y PYKe», OLl:6paHI10
je 12. MapTa 1999. roznme 11 TI1Me crexao snarse MamCTpa TeXHI1QKI1X HaYKa. ,n:OKTOPCKY
nncepranajy IIOLl:fa3I1BOM: .Ynpann.aa.e 1136opOM yrcsopne crpareraje Y rpaheaaaapcrsy
ys IIpl1MeHY reopnje ¢a311 (paCIIJII1HYTI1X) cKYIIoBa" OLl:6paHI10 je na fpaljeBI1HCKOM
¢aKYJITeTY y Beorpany 14.HoBeM6pa 2007. rOLl:I1He11TI1Me crexao saarse Ll:OKTOpaTeXHI1QKl1X
HaYKa - 06JIaCT rpaheaaaapcrso.

OLl:MaXIIO 3aJoCJIeIh Y na fpaljeBI1HCKOM ¢aKYJITeTY 1989. rorr. YIIyneH j e na pan y Hpax
me je nposeo IIIeCT MeceU:11 na npojexry TI-ll 00 xao I1H)I(eIhep sa nnanapan,e. OLl: 1990.
rOLl:I1He, IIeT rOLl:I1Haje paLl:I10 na IIOCJIOBI1Ma nnanapan,a 11yrrpanrsan,a npojexrosr 3CMK Y
Pycnja (JY)KHI1 Cl1fl1p). Ilopezr OBa nna BeJII1Ka npojexra, Ll:OCTI1u;aIha asarsa Marl1CTpa 1999.
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године, радио је и на планирању и организацији више мањих пројеката у земљи и 
иностранству, као и на пословима увођења информационих система у неколико 
домаћих фирми. У истом временском периоду учествовао је и у одржавању наставе на 
курсевима за стручњаке из праксе, које је организовао Грађевински факултет у 
Београду.  

Током 2003. и 2004. године, радио је као Координатор за грађевинске радове на 
пројекту Европске Уније: Пројекат "Центри за едукацију и документацију" за потребе 
Пореске управе (финансиран од стране Европске Агенције за Реконструкцију). Био је 
ангажован на пословима припреме тендерске документације у складу са правилима 
Европске Уније, спровођењу тендерске процедуре, уговарању, координацији и надзору 
над радовима на објектима Пореске управе у Новом Саду, Нишу, Београду и 
Крагујевцу.    

Током 2004. године радио је на планирању, припреми документације и 
реализацији набавки у оквиру припреме пројекта "Катастар непокретности и упис права 
на непокретностима" који је финансирала Светска Банка (ангажован је као домаћи 
специјалиста за јавне набавке према правилима Светске Банке у тиму за припрему 
пројекта при Републичком геодетским заводу Републике Србије) 

Oд јануарa 2005. до јуна 2006. био је консултант фирме "Maenz i partneri" за 
техничка и питања уговора на изградњи фабрике цигарета British American Tabaco у 
Врању (уговор базиран на FIDIC-овим Условима уговора по систему 
пројектуј-изгради). 

Био је члан првог управног одбора предузећа „Коридор 10“ д.о.о. - од оснивања 
фебруара 2009. године до фебруара 2011. када је предузеће прерасло у предузеће 
„Коридори Србије“ д.о.о. Током тог периода оперативно је руководио предузећем, 
преговарао са међународним финансијским организацијама везано за добијање кредита 
за изградњу недостајућих деоница аутопута на Коридору X кроз Србију, припремао 
тендерску документацију у складу са условима међународних финансијских 
институција и активно руководио извођењем радова на изградњи. Од фебруара 2011. 
године до септембра 2012. године био је заменик председника Скупштине „Коридори 
Србије“ д.о.о, а тренутно је члан Скупштине „Коридори Србије“ д.о.о.   

У периоду од 2008. године био је именован и активно ангажован у органима 
државне управе. Од 2008. године до јула 2012. године био је Члан Савета Министарства 
животне средине и просторног планирања. Функцију посебног саветника министра за 
Национални инвестициони план обављао је од октобра 2008. године до фебруара 2011. 
Од априла 2011. године до јула 2012. године био је Саветник подпредседника Владе за 
економију и регионални развој. Послове посебног саветника министра за регионални 
развој и локалну самоуправу обављао је у два маха (од новембра 2012. године до 
29.августа 2013. године и од 02.октобра 2013.године до 27.априла 2014. године). 

Активно учествује у раду стручних удружења. Поседује лиценцу одговорног 
пројектанта Инжењерске коморе Србије (лиценца 310 5615 03). Функцију заменика 
тужиоца Суда части Инжењерске коморе Србије обављао је од оснивања Суда 2005. 
године до фебруара 2013. 

Поседује Лиценцу Министарства финансија за вршење процене вредности 
непокретности бр.52 (од 12 септембра 2017.). Овлашћени је процењивач вредности 
непокретности за Raiffeisen банку, Комерцијалну банку,  Ерсте банку, UniCredit банку,  
Oportunity банку, Фонд за развој Републике Србије и Агенцију за осигурање и 
финансирање извоза Републике Србије (АОФИ). 
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Учествовао је у већем броју комисија Грађевинског факултета у вештачењима 
судских спорова повезаних са грађевинарством. Стални је судски вештак за област 
грађевинарство од 2006. године (поседује Решење број 740-05-01891/2010-03). 

Од фебруара 1989. године запослен је на Грађевинском факултету Универзитета у 
Београду, на Катедри за менаџмент, технологију грађења и информатику у 
грађевинарству (сада Катедра за управљање пројектима у грађевинарству), до маја 
1999. године у звању стручног сарадника. У периоду од 1999. године до априла 2008. 
године био је у звању асистента, а након тога у звању доцент. Од априла 2013. године 
ангажован је као наставник у звању ванредног професора на предметима: „Правна 
регулатива у грађевинарству“, „Уговарање у грађевинарству“, „Менаџмент 2“, на 
основним студијама, „Вредновање грађевинских објеката“ (на мастер студијама) и 
„Међународне тендерске процедуре“ (на докторским студијама). 

 
 
 

ОПШТИ УСЛОВ 
 

Научни назив доктора наука из научне области за коју се бира стечен на 
акредитованом универзитету и акредитованом студијском програму у земљи или 
диплома доктора наука стечена у иностранству, призната у складу са Законом о 
високом образовању. 

Кандидат испуњава наведени услов, јер je 14. новембра 2007. године одбранио на 
Грађевинском факултету у Београду докторску дисертацију под називом: „Управљање 
избором уговорне стратегије у грађевинарству уз примену теорије фази (расплинутих) 
скупова“, и тиме стекао звање доктора техничких наука – област грађевинарство. 
Дисертација спада у ужу научну област за коју се врши избор. 

 
 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 
 

1. ИСКУСТВО У ПЕДАГОШКОМ РАДУ СА СТУДЕНТИМА 

Од фебруара 1989. год. запослен је на Грађевинском факултету Универзитета у 
Београду. До маја 1999. године био је ангажован у звању инжењера сарадника и 
обављао послове сарадника у настави. Од маја 1999. године до априла 2008. године 
обављао је послове асистента на Катедри за менаџмент, технологију и информатику у 
грађевинарству. Наставник на факултету је постао у априлу 2008. године. Предметни је 
наставник на предметима Правна регулатива у грађевинарству (на другој години), 
Уговарање у грађевинарству (на трећој години смера за Менаџмент, технологију и 
информатику у грађевинарству), Менаџмент 2 (на четвртој години на смеру за ПиЖ). На 
мастер студијама је ангажован на предмету Вредновање грађевинских објеката, а на 
докторским студијама води предмет Међународне тендерске процедуре. До априла 
2013. године био је у звању доцент, а од тада до данашњег дана је запослен као ванредни 
професор на Катедри за управљање пројектима у грађевинарству. Изабран је за Шефа 
Катедре за управљање пројектима у грађевинарству Грађевинског факултета 
Универзитета у Београду у октобру 2017. године. 
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2. ПОЗИТИВНА ОЦЕНА ПЕДАГОШКОГ РАДА 

Др Ненад Иванишевић je своје обавезе у настави у протеклом пероду обављао 
веома савесно и одговорно. Поседује педагошке квалитете које je посебно показао у 
раду са студентима, надгледајући њихов рад и пружајући им неопходну стручну и 
саветодавну помоћ у савладавању градива и током израде семинарских радова из 
предмета за које je изводио наставу, као и при изради великог броја синтезних и мастер 
радова (о чему сведочи велики број менторства синтезних и мастер радова). 

Као предметни наставник позитивно је оцењен у свим анонимним студентским 
анкетама током његовог целокупног ангажовања. У 2016. години студенти су оценили 
његов рад оценама од 4,25 до 4,54. У 2017. години студенти су оценили његов рад 
оценама од 4,60 до 4,83 (при чему је 5 највиша оцена). 

 
3. ОБЈАВЉЕНИ РАДОВИ  

После избора у звање доцента, а пре избора за ванредног професора др Ненад 
Иванишевић је објавио 5 радова од чега су 2 из категорије М23: 

 
1. "MARK OF THE INVESTMENT PROJECTS IN CIVIL ENGINEERING WITH THE 

SPECIAL RETROSPECTION TO THE ECONOMICAL-FINANCIAL MARK OF THE 
PROJECT" - rad objavljen u međunarodnom časopisu: Central European Journal of Spatial 
and Landscape Planning "TERRA SPECTRA STU", Volume 1/2010 (ISSN 1338-0370) 
Bratislava, 2010. (str.47-55), autori: Jasmina Ćetković, Miloš Knežević, Nenad Ivanišević 
i Snežana Rutešić [M51]  

2. "METODOLOGIJA PRORAČUNA TROŠKOVA RADA GRAĐEVINSKIH MAŠINA 
PREMA USACE" - pregledni rad u časopisu  "IZGRADNJA" broj 1-2 januar-februar 
2011. godine, autori: Mr Predrag Petronijević, dr Dragan Arizanović i dr Nenad 
Ivanišević, Beograd, 2011. Biblid: 0350-5421.1-2 (2011). (str.17-27), UDK: 
657.471.14:69  - [M51]  

3. "METHODS OF CALCULATING DEPRECIATION EXPENCES OF 
CONSTRUCTION MACHINERY" - rad objavljen u međunarodnom časopisu rangiranom 
na SCImago Journal Rank listi od 2011: "Journal of APPLIED ENGINEERING 
SCIENCE" no. 1 – year 2012 – vol.10, (ISSN 1451-4117  UDC: 33), Beograd, 
2012.(str.43-48), (doi:10.5937/jaes10-1664), autori: dr Predrag Petronijević, dr Nenad 
Ivanišević, dr Marina Rakočević i dr Dragan Arizanović [M51]  

4. "FIRE RESISTANCE PROGNOSTIC MODEL FOR REINFORCED CONCRETE 
COLUMNS" - rad objavljen u međunarodnom časopisu na SCI listi "GRAĐEVINAR" 
no. 7/ 2012 – vol.64 (2012), UDK: 624.074.6+624.012.45:699.81 (ISSN (on line): 
1333-9095; ISSN (tisak) 0350-2465), Zagreb, 2012. (str.565-571), autori: mr Marijana 
Lazarevska, dr Miloš Knežević, dr Meri Cvetkovska, dr Nenad Ivanišević, dr Todorka 
Samardžioska, dr Ana Trombeva-Gavriloska  - [M23] 

5. "QUALITY CONTROL OF CONSTRUCTION WORKS ON THE STRUCTURE OF 
ATLAS CAPITAL CENTER " – rad objavljen u međunarodnom časopisu na SCI listi 
"TTEM" Vol.8.No4. 11/12.2013, ISSN 1840-1503, e-ISSN 1986-809X (Impact Factor 
0,414 - ISI Citation Reports 2012), Sarajevo, 2013. (str.1571- 1578), autori: Nenad 
Ivanišević, Marina Rakočević, Miloš Knežević, Snežana Rutešić, Boško Stevanović  - 
[M23] 
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Након првог избора у звање ванредног професора др Ненад Иванишевић објавио је још 4 
рада од чега је су три из категорије М21, М22 или М23 (један из категорије М21а, један 
из категорије М22, а један из категорије М23)  

1. "DINAMI ČKI PLANOVI UTEMELJENI NA CIKLUSIMA RADA" - rad objavljen u 
međunarodnom časopisu na SCI listi "GRAĐEVINAR" no. 11/ 2013 – vol.65/2013, 
UDK: UDK 69.008.001.8:624.032.22 (ISSN (on line): 1333-9095; ISSN (tisak) 
0350-2465), Zagreb, 2013. (str.993-1002), (2014 Impact Factor 0,202) autori: dr Dejan 
Marinković, dr Zoran Stojadinović, dr Nenad Ivanišević - [M23] 

2. “A COMPUTATIONAL METHOD FOR LAMINATED COMPOSITE PLATES BASED 
ON LAYERWISE THEORY”, rad objavljen u međunarodnom časopisu na SCI listi 
“Composites Part B” Volume 122, 1 August 2017, Pages  202-218 (Impact Factor 3,850), 
doi: 10.1016/ j.compositesb.2017.03.044, article reference: JCOMB4978, final version 
published online: 18-May-2017, autori: Rakočević M, Popović S, Ivanišević N - [M21a] 

3. "THE SUCCESSFUL DELIVERY OF MEGAPROJECTS: A NOVEL RESEARCH 
-METHOD) " - (Paper  ID: 106331_PMJ_05_001-017) rad objavljen u međunarodnom 
časopisu na SCI listi "Project Management Journal" Vol.48, No.5, Pages 78-94, October 
2017, Publisher Project Management Institute, 14 Campus Blvd., Newtown Square, PA 
19073-3299, USA, autori: Gorgio Locatelli, Miljan Mikić, Miloš Kovačević, Naomi 
Brookes i Nenad Ivanišević - [M22] 

4. “ISSUES IN THE USE OF CLINICAL INVENTORY PAI FOR THE PURPOSE OF 
STAFF SELECTION”, autori:  Nevenka Pavličić, Dragana Đurić-Jočić, Biljana 
Šaula-Marojevič, Miloš Knežević, Nenad Ivanišević, rad objavljen u međunarodnom 
časopisu Medical Journal (2017) Vol.23, No 1, ISSN (print) 1512-5866, ISSN (on line) 
2232-8, Pages  16-19, Izdavač: Insitute for Research and Development, Clinical Center 
University of Sarajevo [M51]  

 
Након реизбора у звање ванредног професора (април 2018. године) др Ненад 

Иванишевић објавио је још 1 рад из категорије М23 (укупно 4 рада из категорије М21, 
М22 или М23 од првог избора за ванредног професора) 

5. "APPLICATION  OF  ARTIFICIAL  NEURAL  NETWORKS  IN HYDROLOGICAL  
MODELLING  IN  KARST”  rad objavljen u međunarodnom časopisu na SCI listi 
"GRAĐEVINAR" (eng. "CIVIL ENGINEER") – Volume 70 (2018), Issue 1, 
UDK: 624+69(05)=862, ISSN (electronic version): 1333-9095, ISSN (printed 
version):  0350-2465, (2016 Impact Factor 0,323) (str. 1-10), 
doi:   https://doi.org/10.14256/JCE.1594.2016, autori:  Miljan  Kovačević,  Nenad 
Ivanišević, Tina Dašić i Ljubo Marković - [M23]  

 
4.  ЦИТИРАНОСТ  

На основу извода из цитатне базе SCOPUS  радови Ненада Иванишевића су у стручним 
публикацијама цитирани 26 пута. Од тог броја 18 су хетероцитати. У прилогу овог 
предреферата је Потврда Библиотеке Грађевинског факултета о цитатима др Ненада 
Иванишевића  евидентираним у цитаној бази SCOPUS од 09.11.2018. године 

У цитаној бази Google Scholar евидентирано је 54 цитата радова Ненада Иванишевића, а 
у цитатној бази Research Gate евидентирано је 35 цитата на дан 09.11.2018. године. 
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5.  САОПШТЕНИ РАДОВИ НА МЕЂУНАРОДНИМ ИЛИ ДОМАЋИМ 
НАУЧНИМ СКУПОВИМА (категорије М31-М34 и М61-М64) 

 

• ПРЕДАВАЊЕ ПО ПОЗИВУ   [М31] 

 “АКТУЕЛНА СТРАТЕГИЈА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ИЗГРАДЊЕ АУТОПУТЕВА У 
РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ” – предавање по позиву презентирано као уводно излагање на 
интернационалном научно-стручном скупу “14 КОНГРЕС ДРУШТВА 
ГРАЂЕВИНСКИХ КОНСТРУКТЕРА СРБИЈЕ 2014“ Нови Сад, 24-26. септ. 2014. 
(зборник радова ISBN 978-86-85073-19-9, COBISS.SR-ID 209958412, стр.109-120). 
Потврда ДГКС бр.04/2017 од 17.11.2017. [М31] 
 

• САОПШТЕНИ РАДОВИ НА МЕЂУНАРОДНИМ СКУПОВИМА  [М33] 

Након 27 радова које је презентовао на међународним скуповима пре избора у звање 
ванредног професора, након избора у звање ванредног професора др Ненад Иванишевић 
је на међународним конференцијама саопштио још 10 (десет) радова (укључујући 1 рад 
након реизбора у звање ванредног професора) који су штампани у целости [категорија 
М33]: 

1. "МЕРЕЊЕ ПРОДУКТИВНОСТИ У ГРАЂЕВИНАРСТВУ" - рад презентиран 
на IX међународном научно стручном скупу “Савремена теорија и пракса у 
градитељству” Бања Лука 11. и 12. април 2013. године  (зборник радова ISBN 
978-99955-630-8-0, COBISS.BH-ID 3623704, str.243-253) (Дејан Маринковић, 
Ненад Иванишевић и Зоран Стојадиновић) [М33] 

2. "CRITICAL RISKS IN SERBIAN INFRASTRUCTURE PROJECTS"  - рад 
презентиран на 11th International Conference “Organization, Technology and 
Management in Construction”, Dubrovnik, Croatia 28-30. Септембар 2013. године 
(Book of Abstracts ISBN 978-953-7686-03-1, str 32, PROCEEDINGS,  ISBN 
978-953-7686-04-8, str.296-307) (М. Микић, З. Петојевић и Н. Иванишевић) [М33] 

3. "ANALYSIS OF SOURCES OF INFORMATION ON TECHNOLOGY F OR 
PROJECT MANAGERS IN CIVIL ENGINEERING"  - рад презентиран на 11th 
International Conference “Organization, Technology and Management in Construction”, 
Dubrovnik, Croatia 28-30. Septembar 2013. године (Book of Abstracts ISBN 
978-953-7686-03-1, стр.33, PROCEEDINGS ISBN 978-953-7686-04-8, стр.308-317) 
(Предраг Петронијевић, Драган Аризановић, Милош Ковачевић и Ненад 
Иванишевић) [М33] 

4. “COMPARISON OF RISKS AFFECTING TRADITIONAL AND 
SUSTAINABLE CONSTRUCTION PROJECT GOALS”  рад презентиран на 
четвртом међународном симпозијуму INSTALACIJE & ARHITEKTURA, Београд, 
Србија, 7. новембар 2013. (зборник радова ISBN 987-86-7924-11-5 стр. 158-164) 
Миљан Микић, Зоран Стојадиновић, Ненад Иванишевић) [М33] 

5. “RISKS AFFECTING TRADITIONAL AND SUSTAINABLE CONSTR UCTION 
PROJECT GOALS” – рад презентиран на петом интернационалном 
научно-стручном скупу “ГРАЂЕВИНАРСТВО - НАУКА И ПРАКСА 2014” 
Жабљак, 17-21. фебруара 2014. (зборник радова ISBN 978-86-82707-23-3, стр. 
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2025-2031) (Миљан Микић, Ненад Иванишевић, Драган Аризановић, Бранислав 
Ивковић) [М33] 

6.  “AHP BASED CONTRACTOR SELECTION PROCEDURE FOR HIGH WAY 
INFRASTRUCTURE PROJECTS IN SERBIA”  – рад презентиран 12th 
International Conference “Organization, Technology and Management in Construction” 
– OTMC 2015, Primošten, Croatia 02-05. Septembar 2015. godine (Book of Abstracts 
ISBN 978-953-7686-05-5, str 38), PROCEEDINGS ISBN 978-953-7686-06-2, 
str.206-214) (Марија Петронијевић, Ана Николић, Миљан Микић и Ненад 
Иванишевић) [М33] 

7. ПОБОЉШАЊЕ ТЛА - МЕТОДА ,,МИЈЕШАЊЕ НА ЛИЦУ МЈЕСТА” (MIP)  
– рад презентиран на 16th International Symposium of Macedonian Association of 
Structural Engineers (MASE 16) Охрид, Македонија, одржан од 1. до 3. октобра 2015 
(PROCEEDINGS ISBN 608-4510-26-4, стр 996-1002) (ИванаТешовић, Душко 
Лучић, Јелена Пејовић, Ненад Иванишевић) [М33] 

8. “АКТУЕЛНО СТАЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ИЗГРАДЊЕ АУТОПУТЕВА У 
РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ” – рад презентиран на 6. интернационалном 
научно-стручном скупу ГРАЂЕВИНАРСТВО - НАУКА И ПРАКСА 2016, 
Жабљак, Црна Гора,  одржаном од  7 до 11. марта 2016, (PROCEEDINGS ISBN 
978-86-82707-30-1, стр 996-1002) (Ненад Иванишевић, Драган Аризановић, 
Предраг Петронијевић) [М33] 

9. “УТИЦАЈ СТАРОСТИ ГРАЂЕВИНСКЕ МАШИНЕ НА ТРОШКОВЕ РАДА”  
– рад презентиран на Симпозијуму Друштва грађевинских конструктера Србије 
2016, Златибор, Србија, одржаном од 15 до 17. септембра 2016, (Зборник радова 
ISBN 978-86-7892-839-0, стр 1121-1128) (Предраг Петронијевић, Драган 
Аризановић, Ненад Иванишевић и Игор Милошевић) [М33] 

10. "METHOD IN PLANNING CONSTRUCTION MACHINERY 
REPLACEMENT" - rad prezentiran na 6. Međunarodnoj konferenciji “Savremena 
dostignuća u građevinarstvu 2018” Subotica 20. april 2018. godine  (zbornik radova 
ISBN 978-86-80297-73-6, UDK: 69.057.7  DOI: 10.14415/konferencijaGFS2018.071, 
str.727-733) (Predrag Petronijević, Dragan Arizanović, Nenad Ivanišević i Marija 
Petrović) [М33] 

 

6. КЊИГЕ, МОНОГРАФИЈЕ И НАСТАВНА ЛИТЕРАТУРА 

Др Ненад Иванишевић је објавио 3 књиге из уже научне области за коју се бира, а 
такође има и поглавље у одобреном уџбенику за ужу научну област, као и збирку 
задатака (практикум) из предмета Грађевинске машине. Коаутор је две међународне 
монографије из уже научне области. 
 
 Књиге из уже научне области 

1. "ТЕНДЕРСКЕ ПРОЦЕДУРЕ У ГРАЂЕВИНАРСТВУ" - коаутор књиге у 
издању Грађевинског факултета у Београду, 2002. године, ISBN 86-7518-020-9 
(аутори Ж.Прашчевић, Н.Клем, Г. Ћировић, Н.Иванишевић, М.Пејановић, 
М.Самарџић) 
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2. "РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРНИХ ПРОЈЕКАТА" Водич за јединице 
локалне самоуправе - аутор књиге у издању Сталне конференције градова и 
општина, Београд, 2012. године, ISBN 978-86-88459-13-6, COBISS.SR-ID 
193638668 (аутори Н.Иванишевић, Г.Лазаревић, Игор Буразин, Ненад Чолић и 
Бора Обрадовић) 

3. "УПРАВЉАЊЕ ИНФРАСТРУКТУРНИМ ПРОЈЕКТИМА" - коаутор књиге 
у издању Националне агенције за регионални развој, Зајечар, 2012. године, 
ISBN 978-86-84199-34-0, COBISS.SR-ID 194918412 (аутори Б.Ивковић, 
Н.Иванишевић, З.Стојадиновић, З.Петојевић, М.Микић, А.Сенић, М.Тривунић, 
М.Шијан Митровић и С.Топаловић) 

 
 
 Поглавље у одобреном уџбенику (монографија) 

 Аутор поглавља "Детаљан компаративан приказ нових FIDIC- ових услова за 
изградњу, издање из 1999." у монографији "Управљање пројектима у грађевинарству" 
аутора др Бранислава Ивковића и др Жељка Поповића, у издању Грађевинске књиге 
Београд, 2005. год, ISBN 86-395-0447-4 (уџбеник за предмет Управљање пројектима у 
грађевинарству као и за низ других предмета на смеру за Менаџмент, технологију и 
информатику у грађевинарству) 
  
  
 Збирка задатака (Практикум) 

 Коаутор је збирке задатака: Практикум за вежбе из грађевинских машина (аутори 
П.Петронијевић, Д.Аризановић и Н.Иванишевић), Грађевински факултет, 2012. година  
 
  
 Међународне монографије 

1. Коаутор је међународне монографије “Special Purpose Entities in 
Megaprojects” настале као резултат истраживања на Међународном научно 
истраживачком пројекту финансираном од стране Европске Комисије: COST, 
domain: Transport and Urban Development, Action MEGAPROJECT TU 1003, 
аутори: Naomi Brookes, Nenad Ivanišević, Agnieszka Lukasiewicz, Tristano Sainati 
i Corrado lo Storto у издању University of Leeds, ISBN 978-0-9576805-3-1, април 
2015. године 

2. Коаутор је поглавља 5.3 Motorway Horgos – Novi Sad (second phase) Serbia у 
међународној монографији “Funding and Financing Transport Infrastructure – 
Business Models to Enhance and Enable Financing of Infrastructure in 
Transport ” настале као резултат истраживања на Међународном Хоризон 2020 
научно истраживачком пројекту финансираном од стране Европске Комисије: 
editori: Athena Roumboutsos, Hans Voordijk and Aristeidis Pantelias, autori 
poglavlja Miljan Mikić, Jelena Cirilovic, Nevena Vajdić, Nenad Ivanisevic and Goran 
Mladenović u izdanju Routledge (Taylor and Francis Group, London and New York, 
ISBN 978-1-138-29389-2 (hbk) ISBN: 978-1-315-23182-2 (ebk), 2018. године 
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7.  РЕЗУЛТАТИ У РАЗВОЈУ НАУЧНО-НАСТАВНОГ ПОДМЛАТКА  

 Ненад Иванишевић испуњава све услове за менторство на изради докторских 
дисертација. Именован је за ментора за израду докторске дисертације студента 
докторских студија Миљана Ковачевића, асистента са Факултета у Косовској 
Митровици, под називом "МОДЕЛ ЗА ПРОГНОЗУ И ПРОЦЕНУ ТРОШКОВА 
ИЗГРАДЊЕ АРМИРАНО -БЕТОНСКИХ ДРУМСКИХ МОСТОВА" на Грађевинском 
факултету Универзитета у Београду (дисертација одбрањена 28 септембра 2018. 
године).  

Такође је именован за ментора за израду докторске дисертације Ане Николић, 
дипл.инж.грађ. "МОДЕЛ ЗА ПРОЦЕНУ ОДРЖИВОСТИ УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ 
ОД ГРАЂЕЊА И РУШЕЊА ЗАСНОВАН НА ПРИНЦИПИМА ЦИРКУЛАРНЕ 
ЕКОНОМИЈЕ" на Грађевинском факултету Универзитета у Београду (пријава теме 
докторске дисертације одобрена септембар 2018. године) 

Активно је сарађивао са асистентом – студентом докторских студија Миљаном 
Микићем са Грађевинског факултета у Београду (сада доцент на Катедри за управљање 
пројектима у грађевинарству), асистентом – студентом докторских студија Зораном 
Петојевић са Грађевинског факултета у Београду и Дарком Петровићем са 
Архитектонског факултета на припреми њихових докторских дисертација.  

 Ментор је за израду магистарске тезе Марка Кнежевића, спец.сци.грађ. "Студија 
оправданости изградње мини хидроелектрана" на Грађевинском факултету 
Универзитета Црне Горе у Подгорици.  Осим тога, у последњих пет година био је 
ментор за израду и члан више десетина комисија за оцену и одбрану мастер радова на 
Грађевинском факултету у Београду. 

 
 

 

8. ЧЛАНСТВО У КОМИСИЈАМА ЗА ОДБРАНУ ЗАВРШНИХ РАДОВА НА 
АКАДЕМСКИМ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИМ, МАСТЕР ИЛИ ДОКТОРСКИМ 
СТУДИЈАМА 

Др Ненад Иванишевић је учествовао као члан у више десетина комисија за оцену 
и одбрану завршних радова на мастер, специјалистичким, магистарским и докторским 
студијама. 

• Учествовао је као члан у 11 комисија за оцену и одбрану докторских 
дисертација. Од тога  је 8 комисија формирано на Грађевинском факултету 
Универзитета у Београду: [докторска дисертација мр Љуба Марковића 
дипл.инж.грађ (2009), докторска дисертација мр Предрага Петронијевића 
дипл.инж.грађ. (2011), докторска дисертација мр Сима В. Суђића дипл.инж.грађ 
(2011), докторска дисертација Миљана С. Микића (2015), дисертација мр Невене 
М. Вајдић (2016), дисертација Ђорђа Недељковића (2018), дисертација Зоране 
Петојевић (2018) и дисертација Миљана Ковачевића (2018)], једна комисија  на 
Факултету техничких наука Универзитета у Новом Саду [дисертација мр 
Александра Јевтића дипл.инж.грађ.  (2011)], једна комисија  на Грађевинском 
факултету Универзитета Црне Горе у Подгорици [дисертација мр Маријана 
Лазаревска (2014)], а једна комисија  на Архитектонском факултету 
Универзитета у Београду [дисертација Дарка Петровића (2017)] 
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• Био је члан 7 комисија за одбрану магистарских теза (једна комисија на 
Грађевинском факултету Универзитета у Београду, једна комисија на 
Економском факултету Универзитета у Београду, једна комисија  на Факултету 
техничких наука Универзитета у Новом Саду,  једна комисија на Машинском 
факултету Универзитета у Београду, а три на Грађевинском факултету у 
Подгорици - једна након реизбора за ванредног професора). 

• Био је члан 3 комисије за одбрану специјалистичких радова (једна на 
Грађевинском факултету Универзитета у Београду, а две на Грађевинском 
факултету у Подгорици). 

 Од избора у звање ванредног професора био је председник или члан више 
комисија за израду завршних радова на академским специјалистичким, мастер и 
докторским студијама: 

- Члан комисије за оцену и одбрану магистарске тезе Мирјане Дебељак 
дипл.инж.грађ. “Методологија за израду понуда у грађевинарству применом 
методе трошковно значајних ставки” на Грађевинском факултету 
Универзитета у Београду (теза одбрањена 24.04.2013. године)  

- Члан комисије за одбрану специјалистичког рада Бојане Цимбаљевић под 
насловом „Детаљни приказ улоге инжењера у реализацији ФИДИК-ових 
услова уговора  за изградњу” на последипломским специјалистичким 
студијама на студијском програму Менаџмент у грађевинарству 
Грађевинског факултета Универзитета Црне Горе у Подгорици (рад одбрањен 
05.07.2013. године) 

- Члан комисије за одбрану докторске дисертације мр Маријана Лазаревска, 
дипл.инж.грађ. “Моделовање управљања грађевинским пројектима уз 
примену фази-неуралних мрежа” на Грађевинском факултету Универзитета 
Црне Горе у Подгорици (дисертација одбрањена 17.10.2014. године)  

- Члан комисије за оцену и одбрану докторске дисертације Миљана С. Микића 
дипл.инж.грађ.- мастер “Управљање ризицима при изградњи капиталних 
инфраструктурних објеката у циљу побољшања њихове одрживости” на 
Грађевинском факултету Универзитета у Београду (дисертација одбрањена у 
05.06.2015. године) 

- Члан комисије за одбрану магистарске тезе Татјане Вујошевић, 
дипл.инж.грађ. “Осигурање од професионалне одговорности пројектаната и 
извођача радова” на Грађевинском факултету Универзитета Црне Горе у 
Подгорици (магистарски рад одбрањен 10.07.2015. године)  

- Члан комисије за оцену и одбрану докторске дисертације мр Невена М. 
Вајдић дипл.инж.грађ. “Stohastic model for the Assesment of Acceptable Toll 
Rates” на Грађевинском факултету Универзитета у Београду (дисертација 
одбрањена у 30.06.2016. године) 

- Председник комисије за одбрану специјалистичког рада Владимра Лојупура 
дипл.инж.грађ. “Имплементациа вода-вода система топлотних пумпи у 
стамбено пословни објекат у Крунској улици у Београду” на Грађевинском 
факултету Универзитета у Београду (специјалистички рад одбрањен у 
21.04.2017. године) 
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- Члан комисије за оцену и одбрану докторске дисертације Дарко С. Петровић 
дипл.инж.арх. “Модел за управљање ризицима у пројектима реконструкцје 
градских тргова у Србији” на Архитектонском факултету Универзитета у 
Београду (дисертација одбрањена у 14.06.2017. године) 

- Члан комисија за оцену и одбрану магистарске тезе Слободан Инић, 
дипл.инж.грађ. “Анализа модела уговора на ниво ризика у реализацији 
инвестиционих пројеката” на Грађевинском факултету Универзитета Црне 
Горе у Подгорици (магистарски рад одбрањен 24.05.2018. године)  

- Члан комисије за преглед, оцену и одбрану докторске дисертације Ђорђа 
Недељковића дипл.грађ.инж. “Издвајање и визуелеизација знања из 
текстуалних извора за потребе управљања инвестиционим пројектима у 
грађевинарству” на Грађевинском факултету Универзитета у Београду 
(дисертација одбрањена у 06.07.2018. године) 

- Члан комисије за преглед, оцену и одбрану докторске дисертације Зоране 
Петојевић дипл.грађ.инж. “Оптимизација грађевинских мера у циљу смањења 
потребне енергије за грејање у стамбеним зградама” на Грађевинском 
факултету Универзитета у Београду (дисертација одбрањена у 28.09.2018. 
године) 

- Члан комисије за преглед, оцену и одбрану докторске дисертације докторске 
дисертације Миљан Ковачевић, дипл.инж.грађ. "МОДЕЛ ЗА ПРОГНОЗУ И 
ПРОЦЕНУ ТРОШКОВА ИЗГРАДЊЕ АРМИРАНО-БЕТОНСКИХ 
ДРУМСКИХ МОСТОВА" на Грађевинском факултету Универзитета у 
Београду дисертација одбрањена у 28.09.2018. године) 

- Ментор и члан више десетина комисија за оцену и одбрану мастер радова на 
Грађевинском факултету у Београду 

 

 

ИЗБОРНИ УСЛОВИ 
 

9.   СТРУЧНО- ПРОФЕСИОНАЛНИ ДОПРИНОС 

 др Ненад Иванишевић је члан редакционог одбора водећег националног часописа 
„ИЗГРАДЊА“  

 До сада је био члан научног одбора на четири међународна научно-стручна скупа: 

- 5. интернационални научно-стручни скуп ГРАЂЕВИНАРСТВО - НАУКА И 
ПРАКСА 2014, Жабљак, Црна Гора,  одржан од  17 до 21. фебруара 2014 

- 12th International Conference “Organization, Technology and Management in 
Construction” – OTMC 2015, Primošten, Croatia 02-05. september 2015.  

- 6. интернационални научно-стручни скуп ГРАЂЕВИНАРСТВО - НАУКА И 
ПРАКСА 2016, Жабљак, Црна Гора,  одржан од  7 до 11. марта 2016 

- 13th International Conference “Organization, Technology and Management in 
Construction” – OTMC 2017, Poreč, Croatia 27-30. september 2017. 
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10. РАД У НАУЦИ 

Др Ненад Иванишевић је почео да се бави научно-истраживачким радом одмах no 
запошљавању на Грађевински факултет у Београду. Највећи број истраживања извршио 
je кроз реализацију већег броја стручних послова. Његова научно-истраживачка 
делатност може се сагледати кроз објављивање радова везаних за област управљања 
пројектима у грађевинарству. Најзначајније поље његовог деловања огледа се у 
теоријским и практичним истраживањима из области уговора о грађењу, а посебно 
везано за примену FIDIC услова уговора, али и за примену метода вештачке 
интелигенције у грађевинарству. Из ових области радио je и одбранио магистарски рад, 
докторску дисертацију и објавио више радова у међународним часописима и на 
међународним конференцијама. 

 
 

11. УЧЕШЋЕ НА НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИМ ПРОЈЕКТИМА  

 Након избора у звање ванредног професора др Ненад Иванишевић је учествовао 
на једном домаћем и три међународна научноистраживачка пројеката: 

1. Технолошки пројекат ТР 36038:  ''Развој методе израде пројектне и извођачке 
документације инсталационих мрежа у зградама компатибилне са БИМ процесом и 
релевантним стандардима'' 2011-2017, руководилац др Игор Светел, Иновациони 
центар Машинског факултета у Београду ДОО. 

2. Међународни научно истраживачки пројекат финансиран од стране Европске 
Комисије: COST, Domain: Transport and Urban Development, Action MEGAPROJECT 
TU 1003, Chair: Professor Naomi Brookes, maj 2011 do 2015. godine 

3. Међународни Horizon 2020 научно истраживачки пројекат финансиран од стране 
Европске Комисије: „Business Models for Enhancing Funding and Enabling Financing 
for Infrastructure in Transport (BENEFIT)“ (rukovodilac projekta: prof. dr Athena 
Roumboutsos, University of the Aegean, Greece, od  novembra 2014. god. - istraživač u 
okviru tima Građevinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu (Researcher within the team 
of the Faculty of Civil Engineering, University of Belgrade). 

4. Међународни научно истраживачки пројекат финансиран од стране Европске 
Комисије: COST, MC Member, Action: REthinking Sustainability TOwards a 
Regenerative Economy (RESTORE), [CA16114 RS], Chair Mr Carlo Battisti, od maja 
2017 godine 

 
 
12. РАД У СТРУЦИ - ОРИГИНАЛНО СТРУЧНО ОСТВАРЕЊЕ ИЛИ 
РУКОВОЂЕЊЕ ИЛИ УЧЕШЋЕ У ПРОЈЕКТУ 

Стручна делатност др Ненада Иванишевића може се сагледати кроз списак 
референци и стручних радова приказаних у прилогу, одакле се може видети да je 
планирао, руководио, и учествовао у реализацији великог броја различитих стручних 
послова у области уговарања и руковођеља великим инвестиционим пројектима, а 
нарочито онима везаним за кредите међународних финансијских институција као што 
су Светска Банка (WB), Европска Инвестициона Банка (ЕИБ), Европска Банка за 
Обнову и Развој (ЕБРД) као и Кинеска EXIM банка.  

Искуства са реализације великих инвестиционих пројеката др Ненад Иванишевић 
је стицао и на градилиштима у Ираку, Русији и Црној Гори. 
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Такође значајно је и његово ангажовање на пољу процена вредности некретнина 
као и унапређење проценитељске струке кроз увођење нових предмета на мастер 
студијама Грађевинског факултета у Београду. 

Др Ненад Иванишевић поседује лиценцу за пројектовање коју издаје Инжњерска 
комора Србије, лиценцу Министарства финансија за поцене вредности непокретности, а 
више од 10 година је стални судски вештак за област грађевинарство. 

Др Ненад Иванишевић је навео преко 170 рефернци различитих стручних 
остварења, студија, пројеката и експертиза. Од тога после избора у звање ванредног 
професора др Ненад Иванишевић је навео 32 референце (детаљније у прлогу). 

1. Руководилац и сарадник на реализацији великог броја инвестиционих 
пројеката  у земљи и иностранству. Неки од њих су: 

- Члан управног одбора „Коридор 10“ д.о.о. (од оснивања фебруара 2009. 
године до фебруара 2011 када је предузеће прерасло у „Коридори Србије“ 
д.о.о.) задужен за оперативно управљање реалицаијом пројекта изградње 
недостајућих аутопутских деоница на коридору X кроз Србију, вредност 
пројекта 1,5 милијарди ЕУР  

- Припрема и прибављање правне и техничке документације, припрема 
уговора и стручни надзор на изградњи помоћног објекта за складиштење 
опреме и материјала у Боговађи за потребе Црвеног Крста Београда – 
децембар 2015 - јул 2016 

- Припрема уговора и стручни надзор над извођењем радова на завршетку 
изградње анекса Стоматолошког факултета у Београду у ул. Ранкеова бр.4 у 
Београду- септембар 2015 - мај 2016 

- Стручни надзор на изградњи дела градског водовода за снабдевање 
колективног центра Црвеног Крста Шапца у Варни  (Град Шабац) – октобар – 
децембар 2016. 

- FIDIC Inženjer на изградњи ветропарка Мали Бунар (август - нов 2017) 
ангажован од стране Societe Generale de Surveiance – SGS Beograd. Investitor 
Electrawinds WF Mali d.o.o. (Elicio Belgija) 

- Стручни надзор над извођењем радова на изградњи Развојног 
стоматолошко-истраживачког и имплантолошког центра са подземном 
гаражом у ул. Ранкеова бр.4 у Београду- (јун 2017 – у току) 

2. Стручна контрола за потребе Државне ревизионе комисије великог броја 
претходних студија оправданости и студија оправданости. Неке од највећих 
су: 

- „Студија оправданости са идејним пројектом изградње блока Б3 снаге 350 
МW на локацији ТЕ Костолац б, Књига II: Студија оправданости“, јун-јул 
2014.године 

- Стручна контрола „Претходне студије оправданости са генералним пројектом 
уградње додатног агрегата на ХЕ „ПОТПЕЋ“, октобар 2014.године 

- Ревидент за “Претходну студију оправданости и идејно рјешење нове 
жељезничке пруге Пљевља – Бијело поље (Равна ријека) – Беране – граница са 
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Косовом” - књига 6 “Претходна студија оправданости”, април – децембар 
2013. године 

- Стручна контрола Идејних пројеката организације грађења и логистике за 
изградњу магистралног гасовода “Јужни ток” на територији Републике 
Србије – деонице 2, 3 и 4, јул 2013.године-април 2014 године 

3. Поседује лиценце: 

- Лиценца Инжењерске коморе Србије (лиценца 310 5615 03) 

- Стални судски вештак за област грађевинарство (Решење број 
740-05-01891/2010-03) 

- Лиценца Министарства финансија за вршење процене вредности 
непокретности бр.52 (од 12 септембра 2017) 

 

13. ДОПРИНОС АКАДЕМСКОЈ ЗАЈЕДНИЦИ 

др Ненад Иванишевић је био ангажован као руководилац / члан органа управљања на 
Грађевинском факултету  

- Шеф Катедре за прављање пројектима у грађевинарству (од октобра 2017. 
године) 

- Управник Института за управљање пројектима у грађевинарству ( од 
2012. године  до октобра 2017. год) 

- Заменик управника Института за управљање пројектима у грађевинарству 
(од оснивања 2003 до 2012. године) 

На Стоматолошком факултету Универзитета у Београду члан је Савета факултета од 
јануара 2017. год. 

 
 

14. ДОПРИНОС ШИРОЈ ЗАЈЕДНИЦИ 

др Ненад Иванишевић је био ангажован и на високим позицијама у Влади и 
министарствима везаним за планирање и управљање реализацијом великих капиталних 
пројеката од посебног значаја за Републику Србију. Био је на функцијама Посебни 
саветник министра за Национални инвестициони план (од октобра 2008. године до 
фебруара 2011.), Саветник подпредседника Владе за економију и регионални развој (од 
априла 2011 године до јула 2012. године) и у два наврата Посебни саветник министра за 
регионални развој и локалну самоуправу (од новембра 2012. године до 29.августа 2013. 
године и од 02.октобра 2013.године до 27.априла 2014. године) 

Члан је управног одбора „Коридор 10“ д.о.о. (од оснивања фебруара 2009. године до 
фебруара 2011 када је предузеће прерасло у „Коридори Србије“. Сада је члан 
Скупштине „Коридори Србије“ д.о.о. (заменик председника Скупштине „Коридори 
Србије“ д.о.о. од фебруара 2011. године до септембра 2012. године)  

Члан Државне комисије за стручну контролу (ревизију) пројеката од значаја за 
Републику Србију (од 2007. године до јуна 2014.године) 
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Такође је и у оквиру стручних удржења (Инжењерска комора Србије, Удружење 
проценитеља Србије) дао значајан допринос њиховом развоју.  

- Заменик тужиоца Суда части Инжењерске коморе Србије (од оснивања 
Суда 2005. године до фебруара 2013) 

- Члан Надзорног одбора Инжењерске коморе Србије (од фебруара 2013. 
године до октобра 2014. године) 

 

15.  УЋЕШЋЕ КАО ПРЕДАВАЧ НА ВЕЋЕМ БРОЈУ КУРСЕВА ЗА 
ПЕРМАНЕНТНО ОБРАЗОВАЊЕ 

- Курсеви FIDIC-ових услова уговора у склопу перманетног образовања 
инжењера 

- Курсеви везани за тендерске процедуре и јавне набавке 
 
 

16.  САРАДЊА СА ДРУГИМ ВИСОКОШКОЛСКИМ, НАУЧНО - 
ИСТРАЖИВАЧКИМ УСТАНОВАМА 

1. Учествовао је у реализацији већег броја пројеката, студија или других 
научних остварења са другим високошколским или научноистраживачким 
установама у земљи и иностранству 

- "Стратегија развоја грађевинарства у Црној Гори до 2020. године" 
(међународни тим експерата Универзитет Св. Кирил и Методије, 
Грађевински факултет Скопје, Македонија) октобар 2008. – март 2009. 
Пројекат финансиран од стране Владе Црне Горе, Министарства за 
економски развој 

2. Радно је ангажован у настави на другим високошколским у  иностранству: 
- Гостујући наставник на Универзитету Црне Горе, Грађевинском 
факултету у Подгорици (Црна Гора) на предмету Пројектовање 
организације грађења, реконструкције и одржавања објеката (од школске 
2009/10),  

- Гостујући наставник на Универзитету Црне Горе, Грађевинском 
факултету у Подгорици (Црна Гора) на специјалистичким студијама на 
предметима “Међународне тендерске процедуре“ (од школске 2011/12) и 
„Процјена вредности некретнина“ (од школске 2013/14) 

3. Гостовања и предавања по позиву на универзитетима у земљи или 
иностранству 

- Предавач на последипломским студијама MBA in Construction на 
предмету Уговорно право грађења (Construction Contract Law) на 
Грађевинском факултету Свеучилишта у Загребу, Хрватска 

 

Течно говори и пише на енглеском језику, који је научио од своје мајке у раном 
детињству. На конгресу EUROBILD-а посвећеном асеизмичкој изградњи радио је као 
симултани преводилац за енглески језик.  Има две ћерке и једног сина 
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2. МИШЉЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА У 
ЗВАЊЕ РЕДОВНОГ ПРОФЕСОРА 

Правилником о минималним условима за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду (Гласник УБ бр. 192, 2016, у даљем тексту Правилник) 
одређени су минимални услови за стицање звања редовног професора. Ha расписани 
конкурс у прописном року пријавио се само ванредни проф. др Ненад Иванишевић 
дипл. инж. грађ, дипл. правник. Према дефинисаним критеријумима у Правилнику 
кандидат који се бира у звање редовног професора мора да испуњава опште, обавезне и 
изборне услове.  

 
 
 

2.1. ОПШТИ УСЛОВ 

Научни назив доктора наука из научне области за коју се бира стечен на 
акредитованом универзитету u акредитованом студијском програму у земљи или 
диплома доктора наука стечена у иностранству, призната у складу са Законом о 
високом образовању (општи услов за избор у звање доцента). 

Кандидат испуњава наведени услов, јер je одбранио докторску дисертацију из уже 
научне области за које се врши избор на Грађевинском факултету Универзитета у 
Београду и ванредни је професор на Катедри за Управљање пројектима у 
грађевинарству на Грађевинском факултету Универзитета у Београду . 

 
 
 

2.2. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

2.2.1. Обавезни услови када се кандидат бира у звање редовног професора 

2.2.1.1. Искуство у педагошком раду са студентима   

Кандидат испуњава наведени услов, јер има више од 29 године искуства у 
педагошком раду са студентима на Грађевинском факултету у Београду и више од 9 
година искуства у раду са студентима на Грађевинском факултету у Подгорици. 

2.2.1.2. Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама током 
целокупног претходног изборног периода  

Кандидат испуњава наведени услов, јер je за свој досадашњи рад добијао 
позитивне оцене у студентским анкетама током његовог целокупног ангажовања у 
настави на Грађевинском факултету у Београду.  

2.2.1.3. Објављена два рада из категорије М21, М22 или М23 у периоду од 
избора у претходно звање из научне области за коју се бира  

Кандидат испуњава наведени услов, јер je након првог избора у звање 
ванредног професора објавио 4 (четири) рада у научним часописима са SCI листе 
(један из категорије М21а, један из категорије М22 и два из категорије М23). 
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2.2.1.4. Цитираност од 10 хетероцитата     

Кандидат испуњава наведени услов. На основу извода из цитатне базе SCOPUS  
радови Ненада Иванишевића су у стручним публикацијама цитирани 26 пута. Од тог 
броја 18 су хетероцитати. У прилогу овог предреферата је Потврда Библиотеке 
Грађевинског факултета о цитатима др Ненада Иванишевића  евидентираним у цитаној 
бази SCOPUS од 09.11.2018. године 

2.2.1.5.А  Саопштено пет радова на међународним или домаћим научним 
скуповима (категорије М31-М34 и М61-М64), у периоду од избора у 
претходно звање из научне области за коју се бира     

Кандидат испуњава наведени услов, јер je од избора у претходно звање (звање 
ванредног професора) саопштио 10 (дессет) радова на међународним научним или 
стручним скуповима који су штампани у целости (М33). 

2.2.1.5.Б   Бар један рад саопштен као пленарно предавање или предавање по 
позиву на међународном или домаћем научном скупу, у периоду од 
избора у претходно звање из научне области за коју се бира     

Кандидат испуњава наведени услов, јер je од избора у претходно звање одржао 
предавање/излагање по позиву ДГКС на међународном научно-стручном скупу „14 
КОНГРЕС ДРУШТВА ГРАЂЕВИНСКИХ КОНСТРУКТЕРА СРБИЈЕ 2014“ (М31). 

2.2.1.6. Књига из релевантне области, одобрен уџбеник за ужу област за коју 
се бира, поглавље у одобреном уџбенику за ужу област за коју се бира 
или превод иностраног уџбеника одобреног за ужу област за коју се 
бира, објављени у периоду од избора у наставничко звање 

Кандидат испуњава наведени услов, јер je аутор поглавља у одобреном 
уџбенику за ужу област за коју се бира, аутор је три књиге из релевантне области, 
као и коаутор две међународне монографије.  

2.2.1.7. Резултати у развоју научнонаставног подмлатка 

Ненад Иванишевић испуњава све услове за менторство на изради докторских 
дисертација. Ментор је био на изради докторске дисертације која је успешно 
одбрањена у септембру 2018. године, а тренутно је ментор другом кандидату коме је у 
септембру 2018. године прихваћена тема дисертације. Ненад Иванишевић је такође 
активно сарађивао са другим студентима докторских студија приликом израде њихових 
докторских дисертација. 

2.2.1.8. Учешће у комисији за одбрану три завршна рада на академским 
специјалистичким, мастер или докторским студијама 

Кандидат испуњава наведени услов, јер je учествовао је као члан у 11 комисија за 
оцену и одбрану докторских дисертација, 7 комисија за одбрану магистарских теза, 3 
комисије за одбрану специјалистичких радова као и члан у више десетина комисија за 
оцену и одбрану завршних радова на мастер студијама. 

 
Ha основу свега представљеног Комисија констатује да кандидат ванредни 

професор др Ненад Иванишевић, дипл.инж.грађ и дипл. правник испуњава све 
опште и обавезне услове за избор у звање редовног професора. 
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2.3. ИЗБОРНИ УСЛОВИ 

2.3.1. СТРУЧНО-ПРОФЕСИОНАЛНИ ДОПРИНОС 

  2.3.1.1. Председник или члан уређивачког одбора научног часописа или 
зборника радова у земљи или иностранству 

Кандидат је члан редакционог одбора научног часописа „ИЗГРАДЊА“  

2.3.1.2. Председник или члан организационог одбора или учесник на 
стручним или научним скуповима. 

  Кандидат испуњава наведени услов, јер je од избора у звање био члан научног 
одбора на четири међународна научно-стручна скупа: 

- 5. интернационални научно-стручни скуп ГРАЂЕВИНАРСТВО - НАУКА И 
ПРАКСА 2014, Жабљак, Црна Гора,  одржан од  17 до 21. фебруара 2014 

- 12th International Conference “Organization, Technology and Management in 
Construction” – OTMC 2015, Primošten, Croatia 02-05. september 2015.  

- 6. интернационални научно-стручни скуп ГРАЂЕВИНАРСТВО - НАУКА И 
ПРАКСА 2016, Жабљак, Црна Гора,  одржан од  7 до 11. марта 2016 

- 13th International Conference “Organization, Technology and Management in 
Construction” – OTMC 2017, Poreč, Croatia 27-30. september 2017. 

 и учесник већег броја других стручних или научних скупова националног или 
међународног нивоа. 

2.3.1.3. Председник или члан у комисијама за израду завршних радова на 
академским специјалистичким, мастер u докторсиим студијама 

Кандидат испуњава наведени услов, јер je од избора у звање ванредног професора 
био члан у већем броју комисија за израду завршних радова на академским, мастер и 
докторским студијама. Ментор је за израду две докторске дисертације, а од првог 
избора за ванредног професора био је члан комисија за оцену и одбрану седам 
докторских дисертације. Од тога  je 5 комисијa билo на Грађевинском факултету у 
Београду [докторска дисертација Миљана С. Микића (2015), мр Невене М. Вајдић 
(2016)], Ђорђа Недељковића (2018), Зоране Петојевић (2018) и Миљана Ковачевића 
(2018)], једна комисија  на Грађевинском факултету Универзитета Црне Горе у 
Подгорици [дисертација мр Маријана Лазаревска (2014)], а једна комисија  на 
Архитектонском факултету Универзитета у Београду [дисертација Дарка Петровића 
(2017)] 

2.3.1.4. Аутор или коаутор елабората или студија 

Кандидат испуњава наведени услов, јер je коаутор већег броја елебората, студија, 
пројеката, експертиза. 

2.3.1.5. Руководилац или сарадник у реализацији пројеката 

Кандидат испуњава наведени услов, јер je био руководилац или сарадник у 
реализацији већег броја значајних пројеката за потребе привреде у оквиру којих се и 
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професионално усавршавао у ужој научној области за коју се врши избор (највећи 
изградња аутопута на Коридору X кроз Србију). 

2.3.1.6. Иноватор, аутор или коаутор прихваћеног патента, техничког 
унапређења, експертиза, рецензија радова или пројеката 

Кандидат је био члан Државне ревизионе комисије за стручну контролу пројеката 
од значаја за Републику, а тренутно је известилац  за наведену комисију, тако да је 
извршио рецензију великог броја пројеката за објекте од значаја за Републику Србију. 

2.3.1.7. Поседовање лиценце 

Кандидат испуњава наведени услов, јер поседује  

- Лиценцу Инжењерске коморе Србије (лиценца 310 5615 03) 

- Стални је судски вештак за област грађевинарство (Решење број 
740-05-01891/2010-03) 

- поседује Лиценцу Министарства финансија за вршење процене вредности 
непокретности бр.52 (од 12 септембра 2017) 

 

2.3.2. ДОПРИНОС КАНДИДАТА АКАДЕМСКОЈ И ШИРОЈ ЗАЈЕДНИЦИ 

2.3.2.1  Председник или члан органа управљања, стручног органа, 
помоћних стручних органа или комисија на факултету или 
универзитету у земљи или иностранству 

Кандидат испуњава наведени услов, јер обавља или је обављао функције: 

- Шеф Катедре за управљање пројектима у грађевинарству (од октобра 
2017. године) 

- Управник Института за управљање пројектима у грађевинарству (од 2012. 
године  до октобра 2017. год) 

- Заменик управника Института за управљање пројектима у грађевинарству 
(од оснивања 2003. до 2012. године) 

- Члан Савета Стоматолошког факултета Универзитета у Београду (од 
јануара 2017. год) 

2.3.2.2 Члан стручног, законодавног или другог органа и комисија у широј 
друштвеној заједници 

Кандидат испуњава наведени услов,  јер je био: 

- Члан управног одбора „Коридор 10“ д.о.о. (од оснивања фебруара 2009. 
године до фебруара 2011 када је предузеће прерасло у „Коридори 
Србије“.) 

- члан Скупштине „Коридори Србије“ д.о.о. (заменик председника 
Скупштине „Коридори Србије“ д.о.о. од фебруара 2011. године до 
септембра 2012. године)  
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- Члан Савета Министарства животне средине и просторног планирања (од 
2008. године до јула 2012. године) 

- Посебни саветник министра за Национални инвестициони план (од 
октобра 2008. године до фебруара 2011.) 

- Саветник Подпредседника Владе за економију и регионални развој (од 
априла 2011 године до јула 2012. године) 

- Посебни саветник Министра за регионални развој и локалну самоуправу 
(од новембра 2012. године до 29.августа 2013. године и од 02.октобра 
2013.године до 27.априла 2014. године) 

2.3.2.3 Руковођење активностима од значаја за развој и углед факултета, 
односно Универзитета 

Кандидат испуњава наведени услов јер је кроз своје целокупно ангажовање на 
руководећим местима у државним и друштвеним органима својим деловањем као 
наставник Грађевинског факултета допринео угледу факултета. На Стоматолошком 
факултету Универзитета у Београду члан је тима који води изградњу Развојног 
стоматолошког-истраживачког и инплантолошког центра. 

2.3.2.4  Руковођење или учешће у ваннаставним активностима студената. 

Кандидат испуњава наведени услов кроз подршку и помоћ студентској 
организацији везано за организацију грађевинијада, као и пружање подршке и помоћи 
студенатима за учешће на међународним конференцијама и спортским такмичењима.  

 2.3.2.5 Учешће у наставним активностима који не носе ЕСПБ бодове 
(перманентно образовање, курсеви у организацији професионалних 
удружења и институција или сл.) 

Кандидат испуњава наведени услов а нарочито везано за перманетно образовање 
грађевинских инжењера: 

- Курсеви FIDIC-ових услова уговора у склопу перманетног образовања 
инжењера у Инжењерској комори Србије 

- Курсеви везани за тендерске процедуре и јавне набавке (у Привредној 
комори) 

  2.3.2.6 Домаће или међународне награде u признања у развоју образовања 
или науке 

Кандидат је био члан тима Грађевинског факултета Универзитета у Београду који 
је добио међународну награду за техничко решење - идејни пројекат моста преко 
Бококоторског залива.  

 

2.3.3. САРАДЊА СА ДРУГИМ ВИСОКОШКОЛСКИМ, НАУЧНО 
ИСТРАЖИВА- ЧКИМ УСТАНОВАМА, ОДНОСНО УСТАНОВАМА 
КУЛТУРЕ ИЛИ УМЕТНОСТИ У ЗЕМЉИ И ИНОСТРАНСТВУ 
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2.3.3.1  Учешће у реализацији пројеката, студија или других научних 
остварења са другим високошколским или научноистраживачким 
установама у земљи или иностранству. 

Кандидат испуњава наведени услов, јер учествовао је у реализацији већег броја 
пројеката, студија или других научних остварења са другим високошколским или 
научноистраживачким установама у земљи и иностранству 

- "Стратегија развоја грађевинарства у Црној Гори до 2020. године" 
(међународни тим експерата Универзитет Св. Кирил и Методије, 
Грађевински факултет Скопје, Македонија) октобар 2008. – март 2009. 
Пројекат финансиран од стране Владе Црне Горе, Министарства за 
економски развој 

2.3.3.2 Радно ангажовање у настави или комисијама на другим 
високошколским или научноистраживачким установама у земљи 
или иностранству 

- Гостујући наставник на Универзитету Црне Горе, Грађевинском факултету у 
Подгорици (Црна Гора) на предмету Пројектовање организације грађења, 
реконструкције и одржавања објеката (од школске 2009/10),  

- Гостујући наставник на Универзитету Црне Горе, Грађевинском факултету у 
Подгорици (Црна Гора) на специјалистичким студијама на предметима 
“Међународне тендерске процедуре“ (од школске 2011/12) и „Процјена 
вредности некретнина“ (од школске 2013/14) 

2.3.3.3  Руковођење или чланство у органима или професионапнм 
удружењима или организацијама националног или међународног 
нивоа 

Кандидат испуњава наведени услов:  

- обављао је функцију Заменика тужиоца Суда части Инжењерске коморе Србије 
(од оснивања Суда 2005. године до фебруара 2013) 

- Члан Надзорног одбора Инжењерске коморе Србије (од фебруара 2013. године 
до октобра 2014. године) 

- Члан Државне комисије за стручну контролу (ревизију) пројеката од значаја за 
Републику Србију (од 2007. године до јуна 2014.године) 

 

2.3.3.4  Учешће у програмима размене наставника и студената 

Кандидат испуњава наведени услов јер је по захтеву Грађевинског факултета у 
Подгорици упућеном Грађевинском факултету у Београду, ангажован од 2009 године 
као гостујући наставник на факултету у Подгорици. 

 

2.3.3.5  Учешће у изради и спровођењу заједничких студијских програма 

Катедра за управљање пројектима у грађевинарству нема заједнички студијски 
програм са другим факултетима, али је кандидат активно сарађивао са Универзитетом у 
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Приштини, Факултетом техничких наука у Косовској Митровици и Универзитетом 
Црне Горе, Грађевинским факултетом у Подгорици око дефинисања њихових 
студијских програма. 

2.3.3.6  Гостовања и предавања пo позиву на универзитетима у земљи или 
иностранству 

Кандидат испуњава наведени услов, јер je Предавач на последипломским 
студијама MBA in Construction на предмету Уговорно право грађења (Construction 
Contract Law) на Грађевинском факултету Свеучилишта у Загребу, Хрватска 

 
 
Узевши у обзир да je у ставу 2 члана 5. Правилника о минималним условима за 

стицање звања наставника на Универзитету у Београду прописано да кандидат за избор 
у звање наставника мора у претходном изборном периоду да испуни минимално 2 од 3 
изборна услова, Комисија констатује да кандидат - ванредни професор др Ненад 
Иванишевић, дипл. инж. грађ и дипл. правник испуњава сва 3 критеријума у 
погледу изборних услова за избор у звање редовног професора прописане 
Правилником о минималним условима за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду (Гласник УБ бр. 192, 2016) 

 
 



3. 3AKJhYQAK II IIPE,ll;JIOr 3A 1I3liOP KAH,lJ;II,lJ;ATA

Ha pacnncana KOHKYpCY rrpOrrHCHOMpOKY rrpajasao ce caxo B. rrporp. .up Henan
Haaaamenah znmn. HH:>K.rpah, )];HnJI. npaBHHK. Ha OCHOBYH3HeTHX nortararca, yaazta y pan y
nperxonaov rrepaozty H zrerarsne aHaJIH3e H npnxasa HaCTaBHor, naysao-acrpasoraa-ncor H
crpysnor pana, KOMHcHja xoncraryje na B. rrpotp. )];P Henan I1BaHHIIIeBHrr )];HnJI.HH:>K.rpal),
)];HnJI.npaBHHK acnyrsaaa CBe ITpaBHJIHHKOM 0 MHHHMaJIHHMycnonava aa cranaise ssan,a
HaCTaBHHKana YHHBep3HTeTY y Eeorpaay (fJIaCHHK YE 6p. 192,2016) npormcane 06aBe3He
H H360pHe YCJIOBe, xao H YCJIOBe npensaheae 3aKoHoM 0 BHCOKOM 06pa30BaIbY H
ozrronapajyluoc nO,ll;3aKOHCKHMaKTHMa sa H360p y snarse PE,n:OBHOf ITPO<l>ECOPA sa yxcy
nay-my 06JIaCT MEHAIJMEHT 11 TEXHOnOfl1JA fPA'DEl:bA.

Ha OCHOBYcsera H3nO:>KeHOr, KOMHcHja npennazce 11360pHOM Berry Tpaheaancxor
¢aKYJITeTa YHHBep3HTeTa y Eeorpany zta YTBP)];Hnpeztnor sa H360p aaapezmor npotp . np
Henana I1BaHHIIIeBHrra zrann. HH:>K.rpah, )];HnJI. npasnaxa y snarse pe)];OBHOr npodiecopa sa
Y)KYHaYQHY 06JIaCT MEHAIJMEHT 11 TEXHOnOfl1JA I'P A'DEl:bA H zta ra ynyra Berry
rpal)eBHHcKo-yp6aHHCTHQKHX HaYKa YHHBep3HTeTa y Eeorpany pana nasan,a MHIIIJbeIba H
CeHaTY YHHBep3HTeTa Y Eeorpazty pazra ztonouren.a O)];JIyKe 0 H360py Y snarse pe)];OBHOr
nporpecopa.

Ylieorpaay, 17.12.2018. rozr. QnAHOBI1KOM

~
1. Ilporp. zrp. :>KHBOjHHITpaIIIQe , )];HnJI. HH:>K.rpah.
pe)];OBHHnporpecop Fpahesancxor ¢aKYJITeTa
YHHBep3HTeTa y Beorpany (y neH3HjH)

2. Ilporp. zrp. EpaHHCJIaB I1BKoBHn, )];HnJI. HH)lC rpah,
pezrosnn npotpecop I'pahesaacxor ¢aKYJITeTa
YHHBep3HTeTa y Beorpany (y neH3HjH)

Oh-~
3. ITp cp.)];P HJIOIIIKHe:>KeBHrr,)];HnJI. HH:>K.rpah.
pe BHHnporpecop YHHBep3HTeTa Ilpne rope,
r l)eBHHcKH ¢aKYJITeT y ITO)];rOpHUH

ITPHJI03H:
1. Curriculum Vitae (CV) )];PHenan I1BaHHIIIeBHn, )];HnJI.HH:>K.rpal).H .uHnJI.npaBHHK
2. Cnacax panosa H JIHCTa OCTaJIHXperpepeaua
3. IToTBp)];a EH6JIHOTeKe Tpaheaancxor ¢aKYJITeTa 0 nHTaTHMa )];P Henazra I1BaHHIIIeBHna

eBH.ueHTHpaHHM y unrarnoj 6a3H SCOPUS 0)]; 09.11.2018. rO)];HHe
4. ITHCMO- rrorspzra ,n:rKC 6p.04/20 17 0)]; 17.11.2017 0 O)];p:>KaHOMrrpenasaa.y no n03HBy.
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Curriculum Vitae (CV) 
др Ненад Иванишевић, дипл.инж.грађ и дипл. правник 

 
 
 
Ангажовање на пословима:  ванредни професор на Катедри за Управљање пројектима у 

грађевинарству  
 
Назив фирме:   Грађевински факултет Универзитета у Београду 
 
Име и презиме:   др Ненад Иванишевић 
 
Професија:   дипломирани грађевински инжењер и дипломирани правник 
 
Датум и место рођења:   25.11.1960.  Мостар, Босна и Херцеговина 
 
Држављанство: Републике Србије 
 
Радни стаж у фирми:   29 година  Националност:  Србин 
 
 
Чланство у професионалним удружењима и посебна овлашћења:   

• Шеф Катедре за прављање пројектима у грађевинарству (од октобра 2017. године) 
• Члан Савета Стоматолошког факултета Универзитета у Београду (од јануара 

2017. год) 
• Члан управног одбора „Коридор 10“ д.о.о. (од оснивања фебруара 2009. године до 
фебруара 2011 када је предузеће прерасло у „Коридори Србије“ д.о.о.) 

• члан Скупштине „Коридори Србије“ д.о.о. (заменик председника Скупштине 
„Коридори Србије“ д.о.о. од фебруара 2011. године до септембра 2012. године)  

• Управник Института за управљање пројектима у грађевинарству (заменик 
Управника института од оснивања 2003 до 2012. године, а од тада до октобра 2017. 
год Управник института) 

• Стални судски вештак за област грађевинарство (Решење број 740-05-01891/2010-03) 
• Лиценца Министарства финансија за вршење процене вредности непокретности 
бр.52 (од 12 септембра 2017) 

• Лиценца Инжењерске коморе Србије (лиценца 310 5615 03), 
• Заменик тужиоца Суда части Инжењерске коморе Србије (од оснивања Суда 2005. 
године до фебруара 2013) 

• Члан Надзорног одбора Инжењерске коморе Србије (од фебруара 2013. године до 
октобра 2014. године) 

• Члан Државне комисије за стручну контролу (ревизију) пројеката од значаја за 
Републику Србију (од 2007. године до јуна 2014.године) 

• Члан Савета Министарства животне средине и просторног планирања (од 2008. 
године до јула 2012. године) 

• Посебни саветник министра за Национални инвестициони план (од октобра 2008. 
године до фебруара 2011.) 

• Саветник подпредседника Владе за економију и регионални развој (од априла 2011 
године до јула 2012. године) 

• Посебни саветник министра за регионални развој и локалну самоуправу (од 
новембра 2012. године до 29.августа 2013. године и од 02.октобра 2013.године до 
27.априла 2014. године) 
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• Овлашћени процењивач вредности непокретности за Raiffeisen банку, 
Комерцијалну банку,  Erste банку, Oportunity банку, UniCredit банку, Фонд за развој 
Републике Србије и Агенцију за осигурање и финансирање извоза Републике Србије 
(АОФИ)  

 
Образовање: 
 

• Основна школа "22 децембар" завршена у Београду 1975. године. За одличан успех 
награђен дипломом "Михаило Петровић - Алас" 

• Математичка гимназија у Београду, програмерски смер, завршена са одличним 
успехом 1979. године. 

• дипломирао на Грађевинском факултету у Београду 30.маја 1986.године и то на 
одсеку за конструкције. Дипломски рад из два предмета: Бетонских конструкција и 
Организације и технологије грађевинских радова. 

• Стручни испит за грађевинске инжењере конструктивног одсека положио у 
Београду 12.децембра 1994. године. 

• дипломирао и на Правном факултету Универзитета у Београду 20.11.1995.године и 
то на привредно правном смеру. 

• током последипломских студија на Грађевинском факултету у Београду, одсек за 
Менаџмент и технологију грађења све програмом предвиђене испите положио са 
просечном оценом 10.  

• Магистарска теза под називом: “Прилог систематизовању и анлализи типова 
међународних уговора у грађевинарству, са посебним освртом на ФИДИК-ове услове 
по систему пројектуј-изгради и кључ у руке” одбрањена на Грађевинском факултету 
у Београду 12.03.1999. године и тиме стечено звање магистра техничких наука. 

• Докторска дисертације под насловом: " Управљање процесом избора уговорне 
стратегије у грађевинарству уз примену теорије фази (расплинутих) скупова" 
одбрањена на Грађевинском факултету у Београду 14.11.2007. године и тиме 
стечено звање доктора техничких наука – област грађевинарство. 

 
 
Кључне квалификације и референце (Релевантне за предложено ангажовање): 
 

• Од фебруара 1989. године запослен на Грађевинском факултету Универзитета у 
Београду, на Катедри за менаџмент, технологију грађења и информатику у 
грађевинарству, до маја 1999. године у звању стручног сарадника, од тада у наставним 
звањима. У периоду од 1999. године до априла 2008. године у звању асистента, након 
тога у звању доцент, а од априла 2013. године у звању ванредног професора (реизабран у 
априлу 2018. године)  

• Ванредни професор на Катедри за управљање пројектима у грађевинарству (раније 
Катедра за менаџмент, технологију и информатику у грађевинарству), Грађевински 
факултет у Београду, на предметима: „Менаџмент и технологија грађења“, 
„Уговарање у грађевинарству“, „ Правна регулатива у грађевинарству“, „ Мерење и 
вредновање радова“, „ Управљање пројектима“ (на редовним студијама), „Вредновање 
грађевинских објеката“ (на мастер студијама) и „Међународне тендерске процедуре“ 
(на докторским студијама) 

• Предавач на последипломским студијама „MBA in Construction“ на предмету 
Уговорно право грађења (Construction Contract Law) на Грађевинском факултету 
Свеучилишта у Загребу, Хрватска 

• Гостујући наставник на Универзитету Црне Горе, Грађевинском факултету у 
Подгорици (Црна Гора) на предмету Пројектовање организације грађења, 
реконструкције и одржавања објеката (од школске 2009/10),  

• Гостујући наставник на Универзитету Црне Горе, Грађевинском факултету у 
Подгорици (Црна Гора) на специјалистичким студијама на предметима 
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“Међународне тендерске процедуре“ (од школске 2011/12) и „Процјена вредности 
некретнина“ (од школске 2013/14) 

• Магистарска теза се односила на анализу уговора о грађењу и процеса уговарања са 
посебним освртом на FIDIC- ове услове уговора; 

• Докторска дисертација се односила на анализу уговора о грађењу, процеса уговарања и 
избора оптималне уговорне стратегије за реализацију инвестиционих пројеката; 

• Коаутор књиге "Тендерске процедуре у грађевинарству" (ISBN 86-7518-020-9) 
• Аутор поглавља "Детаљан компаративан приказ нових FIDIC - ових услова за 
изградњу, издање из 1999." у монографији "Управљање пројектима у грађевинарству" 
аутора др Бранислава Ивковића и др Жељка Поповића, у издању Грађевинске књиге 
Београд, 2005. године, ISBN 86-395-0447-4 

• Аутор и коаутор више радова на домаћим и међународним стручним скуповима 
(детаљније у прилогу) 

• Аутор и коаутор већег броја чланака са рецензијом који су објављени у националним и 
међународним часописима (детаљније у прилогу) 

• Предавач на 3 курса о тендерским процедурама Европске Уније (курсеве организовала 
Привредна комора Југославије и Грађевински факултет);  

• Предавач на 10 курсева о примени Закона о јавним набакама  (курсеве организовала 
Привредна комора Југославије и Грађевински факултет); 

• Предавач на преко 20 курсева о FIDIC- овим условима уговора за изградњу (курсеве 
организовала Инжењерска комора Србије, MACE и YU Build, Грађевински факултет) 

• Планирање и контрола реализације великог броја инвестиционих пројеката у Србији и 
иностранству (највећи пројекти – Изградња преосталих деоница на путном Коридору 
X кроз Србију – вредност пројекта 1500 милиона ЕУР,  Пројекат 1100 у Ираку - 
вредност пројекта 1100 милиона УС долара,  Индустријски комплекс од 10 фабрика 
дрвног комплекса у Русији - вредност пројекта преко 150 милиона евра)  

• Шест месеци провео на раду у Ираку (1989. год) на пројекту П-1100 као главни 
инжењер за планирање (FIDIC услови уговора), а пет година ангажован на пословима 
везаним за организацију, планирању и контролу реализације пројекта ЗСМК у Русији 
(јужни Сибир).  

• Члан више тимова Републике Србије за преговоре око обезбеђивања кредита од 
Светске банке, ЕБРД, ЕИБ, Кинеске EXIM Банке за изградњу ауто путева у Србији  

• Непосредно опеартивно управљање планирањем и реализацијом изградње преосталих 
аутопутских деоница на Коридору X кроз Србију (као члан Управног одбора “Коридор 
10” д.о.о.) - планирање, обезбеђивање финансијских средстава, припрема комплетне 
тендерске документације према правилима Светске банке (уговори базирани на 
FIDIC- овим условима) – вредност пројекта 1500 милиона ЕУР 

• Припрема тендерске документације за изградњу аутопута Е-80 на Коридору X – 
деоница “Обилазница Димитровграда” према правилима Светске Банке (FIDIC 
услови уговора) мај-јул 2009. године (са стручним тимом “Коридор 10” д.о.о.)  

• Припрема тендерске документације за стручни надзор (FIDIC Engineer) над 
изградњом аутопута Е-80 на Коридору X – деоницама од Просека до Чифлика и од 
Пирота (Исток) до Обилазнице Димитровграда” према правилима Светске Банке, 
септембар - децембар 2009. године (са стручним тимом “Коридор 10” д.о.о.) 

• Стручни надзор (FIDIC Engineer) над изградњом аутопута Е-80 на Коридору X – 
деоница “Обилазница Димитровграда” фебруар  - децембар 2010 

• Припрема тендерске документације за изградњу аутопута Е-80 на Коридору X – 
деоница “Пирот Исток- Обилазница Димитровграда” према правилима Светске 
Банке (FIDIC услови уговора), март -мај 2010. године (са стручним тимом “Коридор 
10” д.о.о.)  

• Израда динамичког плана за завршетак радова на изградњи постројења за прераду 
воде за пиће Макиш 2 у Београду, Београд, мај – август 2010. године (FIDIC услови 
уговора) 
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• Припрема тендерске документације за стручни надзор (FIDIC Engineer) над 
изградњом аутопута Е-75 на Коридору X – деоницама од Грабовнице до Грделице и од 
Владичиног Хана до Левосоја” према правилима Светске Банке, септембар - новембар 
2010. године (са стручним тимом “Коридор 10” д.о.о.) 

• Припрема тендерске документације за изградњу аутопута Е-75 на Коридору X – 
деоница “Грабовница - Грделица” према правилима Светске Банке (FIDIC услови 
уговора), септембар -новембар 2010. године (са стручним тимом “Коридор 10” д.о.о.) 

• Припрема тендерске документације за изградњу аутопута Е-75 на Коридору X – 
деоница “Владичин Хан – Доњи Нерадовац” (три ЛОТ-а) према правилима Светске 
Банке (FIDIC услови уговора), септембар-новембар 2010. године (са стручним тимом 
“Коридор 10” д.о.о.) 

• Процена вредности непокретности - од земљишта, преко станова до пословних 
зграда, фабрика и индустријских комплекса (неки од највећих пројеката - процена: 
Нафтна Ииндустрија Србије НИС, Робне куће Београд, Инвестбанка у стечају, 
Београдски водовод и канализација....) 

• Техничка контрола предмера и предрачуна радова (највећи пројекат – Универзитеско 
стамбено насеље у Блоку 32 на Новом Београду) 

• Техничка контрола главног пројекта организације и технологије грађења Моста 
преко Дунава код Бешке и моста прека Саве на шпицу аде Циганлије у Београду 

• Известилац за Државну ревизиону комисију за велики број студија оправданости за 
изградњу објеката од значаја за Републику Србију: Студија оправданости за 
проширење Мобтелове ГСМ мреже, Претходна студија оправданости изградње 
спортске хале у Пироту, Студија оправданости изградње пешачког моста преко реке 
Нишаве у Нишу, , Студија оправданости изградње постројења за пречишћавање 
отпадних вода у Крњачи, Претходна студија оправданости изградње друге фазе 
термоелектране Никола Тесла Б у Обреновцу, Претходне студија оправданости са 
генералним пројектом за изградњу хидроелектрана на Лиму ХЕ “Бродарево 1” и ХЕ 
“Бродарево 2”, Претходне студије оправданости за изградњу хидроелектрана на Ибру, 
Претходне студије оправданости за изградњу гасовода Јужни ток кроз Републику 
Србију...  

• Координатор за грађевинске радове на пројекту Европске Уније: Пројекат "Центри за 
едукацију и документацију" за потребе Пореске управе (финансиран од стране 
Европске Агенције за Реконструкцију). Ангажован на пословима припреме тендерске 
докумен-тације у складу са правилима Европске Уније, провођење тендерске 
процедуре, уговарање, кординацију и надзор над радовима на објектима Пореске управе 
у Новом Саду, Нишу, Београду и Крагујевцу    

• Планирање, припрема документације и релизација набавки у оквиру припреме 
пројекта "Катастар непокретности и упис права на непокретностима" који је 
финансирала Светска Банка (Домаћи специјалиста за јавне набавке према правилима 
Светске Банке у тиму за припрему пројекта при Републичком геодетским заводу 
Републике Србије) 

• Саветник за грађевинске радове у тиму за имплементацију пројекта "Катастар 
непокретности и упис права на непокретностима" који финансирала Светска Банка 
(при Републичком геодетским заводу Републике Србије) 

• Консултант фирме "Маенз и партнери" за техничка и питања уговора на изградњи 
фабрике цигарета Бритисх Америцан Табацо у Врању (уговор базиран на FIDIC- овим 
Условима уговора по систему пројектуј-изгради) 

• Консултант ЈКП "Водовод и канализација" Суботица" за питања уговора и 
одштетних захтева инвеститора на изградњи постројења за пречишћавање 
отпадних вода у Суботици (уговор базиран на FIDIC - овим Условима уговора по 
систему пројектуј-изгради) 

• Кординатор радова, припрема уговора и стручни надзор над извођењем радова на 
реконструкцији и доградњи депоа  филмова Југословенске кинотеке у Кошутњаку  
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• Кординатор радова, припрема уговора и стручни надзор над извођењем радова на 
реконструкцији пословне зграде Југословенске кинотеке у Узун Мирковој улици у 
Београду  

• Кординатор радова, припрема уговора и стручни надзор над извођењем радова на 
завршетку изградње анекса Стоматолошког факултета у Београду у ул. Ранкеова бр.4 
у Београду 

• Кординатор радова, припрема уговора и стручни надзор над извођењем радова на 
изградњи помоћног објекта за складиштење опреме и материјала за потребе Црвеног 
Крста Београда у Боговађи 

• Консултант за техничка питања и припрему тендерске документације - на месту 
Помоћника директора за управљање пројектима (Технички директор Пројекта) у 
јединици за имплементацију пројекта (ПИУ) Министарства здравља за пројекат 
реконструкције и доградње четири клиничка центара у Србији које финансира ЕИБ 
(вредност зајма 150 мил ЕУР) 

• Шеф Јединице за управљање пројектима из Зајма за општинску и регионалну 
инфраструктуру које са 50% финансира ЕИБ (вредност зајма 75 мил ЕУР) у оквиру 
Министарства регионалног развоја и локалне самоуправе(од 10.септембра 2012. 
године до децембра 2014. године)  

• Консултант за техничка питања, припрему тендерске документације и члан 
комисије за јавну набавку Етнографског музеја у Београду, а за извођење радова на 
објекту Манкова кућа у Београду и за јавну набавку за израду пројектне 
документацијеза за извођење радова на згради Етнографског музеја на Студентском 
тргу у Београду 

• Консултант за техничка питања, припрему тендерске документације и члан 
комисије за јавну набавку за извођење радова на адаптацији, реконструкцији и 
доградњи објекта Музеја савремене ууметности у Београду , ул. Ушће бр.10 

• Члан и председник више Комисија вештака Грађевинског факултета приликом 
вештачења већег броја судских предмета у парничном, кривичном и извршном 
поступку 

• На пословима процена вредности некретнина ангажован од 1991. године. Проценама 
вредности обухваћене све врсте  непокретности - од земљишта, преко станова до 
пословних зграда, фабрика и индустријских комплекса (неки од највећих пројеката - 
процена: Нафтна Индустрија Србије НИС, Робне куће Београд, Инвестбанка у 
стечају, Београдски водовод и канализација, Аеродорм Београд ... – више референц 
листа у прилогу) 

• Овлашћени проценитељ за више пословних банака (Раиффеисен банку, Ерсте банку, 
Комерцијалну банку, УниЦредит банку, Опортунитy банку), Фонд за развој Републике 
Србије и за Агенцију за осигурање и финансирање извоза Републике Србије (АОФИ) 

• Домаћи консултант Министарства финансија Републике Србије за припрему 
подзаконског акта - "Урдебе о садржини, начину припреме и оцене, као и праћењу 
спровођења и извештавања о реализацији капиталних пројеката" ангажован преко 
Представништва „Cardno Emerging Markets USA LTD, а у оквиру USAID BEP 
Компонента 2 – 15 спетембар 2015 – 30. Јун 2016 

• Консултант “МОНТЕПУТ” доо – Пословна јединица за управљање пројектом 
изградње аутопута Бар – Бољаре, Подгорица, Република Црна Гора, а за потребе 
реализације Пројекта и Уговора о изградњи аутопута Бар – Бољаре, приоритетне 
дионице Смоковац-Увач-Матешево, у складу са FIDIC условима уговарања везано за 
правна и инжењерска питања (од 05. јула 2016. године) 

• Консултант “ИНСТИТУТ ЗА ПУТЕВЕ” а.д. Београд, а за потребе реализације 
Пројекта и Уговора о изградњи аутопута Е-763, деоница Обреновац-Уб и деоница 
Лајковац-Љиг, у складу са FIDIC условима уговарања везано за правна и инжењерска 
питања - а нарочито везано за администрацију уговора и одштетне захтеве (од 
03.маја 2017. године до 15 септембра 2017) 
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• Консултантске услуге – FIDIC Инжењер (contract and claims) на изградњи ветропарка 
Мали Бунар (август - дец 2017) ангажован од стране Societe Generale de Surveiance – 
SGS Beograd. Инвеститор Electrawinds WF Mali d.o.o. (Elicio Белгија) 

• Консултантске услуге – FIDIC Инжењер (contract and claims) на изградњи ветропарка 
Алибунар (август 2017 – у току) ангажован од стране Societe Generale de Surveiance – 
SGS Beograd.. Инвеститор Electrawinds-S d.o.o. (Elicio Белгија) 

• Консултант Акционарском друштву за управљање железничком инфраструктуром 
"Инфраструктура железнице Србије" за потребе припреме комерцијалног уговора за 
изградњу железничко-друмске обилазнице Београда, Сектор "Ц" од децембра 2017. 
године – FIDIC услови уговора (contract and claims) 

• Грађевински инжењер експерт на пројекту  Local and Regional Competitiveness Project 
(LRCP) финансираном путем донације Европске Уније (ИПА 2), којим се управља као 
хибридним фондом од стране Светске Банке и Кабинета Подпредседника Владе за 
економска питања Републике Македоније (од децембра 2017)  

• Консултант “ИНСТИТУТ ЗА ПУТЕВЕ” а.д. Београд, а за потребе реализације 
Пројекта и Уговора о изградњи аутопута Е-763, деоница Сурчин - Обреновац, у складу 
са FIDIC условима уговарања везано за правна и инжењерска питања - а нарочито 
везано за администрацију уговора и одштетне захтеве (од 01.августа 2018. године) 

• Стални судски вештак за област грађевинарство (Решење број 740-05-01891/2010-03) 
 
Полиса осигурања од професионалне одговорности:  

• Као члан Инжењерске Коморе Србије осигуран сам од професионалне одговорности.  
• Осигурање од професионалне одговорности проценитеља вредности непокретности, 

осигурана сума по полиси Компаније “ Дунав осигурање” износи 50.000 ЕУР 
 
Друге вештине: (нпр. познавање рада на рачунару и сл.):  

• Предавач на куресвима: MS Project, MS Windows, MS Word, MS Excel;  
• Возачка дозвола Б, Ц и Е категорије 

 
Страни језици: 

Језик Чита Говори Пише 
Енглески одлично одлично одлично 

 
Енглески језик говорим од рођења јер ми је мајка енглескиња. На конгресу ЕУРОБИЛД-а 
посвећеном асеизмичкој градњи који је одржан крајем септембра и почетком октобра 1987. 
године у Дубровнику, радио сам као симултани преводилац за енглески језик. 
 
Имам две ћерке и једног сина. 
 
Нисам члан ни једне политичке партије. 
 
Име и адреса: 

др Ненад Иванишевић, дипл.инж.грађ. и дипл. правник 
Младена Стојановића 9 
11000 Београд - Србија 
Телефон/фаx (факултет):     00381 (0)11 3218-636 
Мобилни тел.:    00381 (0)63-328-974 
е-маил:   nesa@grf.bg.ac.rs       

Београд, 10.11.2018. године 
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ПРИЛОГ УЗ ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ 
Списак радова в. проф др Ненада Иванишевића дипл. инж. грађ. дипл. правник  

ПУБЛИКОВАНИ РАДОВИ, СТРУЧНИ РАДОВИ, 
САОПШТЕЊА НА КОНГРЕСИМА И СИМПОЗИЈУМИМА 

 
 

I  РАДОВИ ЗА СТИЦАЊЕ НАУЧНИХ ЗВАЊА 

МАГИСТАРСКА ТЕЗА  [М72] 

 Ненад Иванишевић, (1999) “Прилог систематизовању и анализи типова 
међународних уговора у грађевинарству, са посебним освртом на FIDIC-ове услове по 
систему пројектуј-изгради и кључ у руке”, магистарска теза одбрањена на Грађевинском 
факултету Универзитет у Београду, Београд 12.марта 1999. године. 

ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА [ М71] 

 Ненад Иванишевић, (2007), “Управљање избором уговорне стратегије у 
грађевинарству уз примену теорије фази (расплинутих) скупова” – дисертација 
одбрањена на Грађевинском факултету Универзитет у Београду, Београд 14. новембра 
2007. године. 

 
II  РАДОВИ ОБЈАВЉЕНИ У НАУЧНИМ ЧАСОПИСИМА 

МЕЂУНАРОДНОГ И НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА 

После избора у звање доцента 

1. "MARK OF THE INVESTMENT PROJECTS IN CIVIL ENGINEERIN G WITH 
THE SPECIAL RETROSPECTION TO THE ECONOMICAL-FINANCI AL 
MARK OF THE PROJECT" - rad objavljen u međunarodnom časopisu: Central 
European Journal of Spatial and Landscape Planning "TERRA SPECTRA STU", Volume 
1/2010 (ISSN 1338-0370) Bratislava, 2010. (str.47-55), autori: Jasmina Ćetković, Miloš 
Knežević, Nenad Ivanišević i Snežana Rutešić [M51]  

2. " МЕТОДОЛОГИЈА ПРОРАЧУНА ТРОШКОВА РАДА ГРАЂЕВИНСКИХ 
МАШИНА ПРЕМА USACE"  - прегледни рад у часопису  "ИЗГРАДЊА" број 1-2 
јануар-фебруар 2011. године, аутори: Мр Предраг Петронијевић, др Драган 
Аризановић и др Ненад Иванишевић, Београд, 2011. Biblid: 0350-5421.1-2 (2011). 
(str.17-27), UDK: 657.471.14:69 [М51] 

3. "METHODS OF CALCULATING DEPRECIATION EXPENCES OF 
CONSTRUCTION MACHINERY"  - rad objavljen u međunarodnom časopisu 
rangiranom na SCImago Journal Rank listi od 2011: "Journal of APPLIED 
ENGINEERING SCIENCE" no. 1 – year 2012 – vol.10, (ISSN 1451-4117  UDC: 33), 
Beograd, 2012.(str.43-48), (doi:10.5937/jaes10-1664), autori: dr Predrag Petronijević, dr 
Nenad Ivanišević, dr Marina Rakočević i dr Dragan Arizanović [M51]  

4. "FIRE RESISTANCE PROGNOSTIC MODEL FOR REINFORCED CON CRETE 
COLUMNS " - rad objavljen u međunarodnom časopisu na SCI listi "GRAĐEVINAR" 
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no. 7/ 2012 – vol.64 (2012), UDK: 624.074.6+624.012.45:699.81 (ISSN (on line): 
1333-9095; ISSN (tisak) 0350-2465), Zagreb, 2012. (str.565-571), autori: mr Marijana 
Lazarevska, dr Miloš Knežević, dr Meri Cvetkovska, dr Nenad Ivanišević, dr Todorka 
Samardžioska, dr Ana Trombeva-Gavriloska - [M23] 

5. "QUALITY CONTROL OF CONSTRUCTION WORKS ON THE STRUC TURE 
OF ATLAS CAPITAL CENTER " – rad objavljen u međunarodnom časopisu na SCI 
listi  "TTEM" Vol.8.No4. 11/12.2013, ISSN 1840-1503, e-ISSN 1986-809X (Impact Factor 
0,414 - ISI Citation Reports 2012), Sarajevo, 2013. (str.1571- 1578), autori: Nenad 
Ivanišević, Marina Rakočević, Miloš Knežević, Snežana Rutešić, Boško Stevanović - 
[M23] 

 
Након избора у звање ванредног професора др Ненад Иванишевић је објавио 5 

радова, од тога 4 рада из категорије М21, М22 или М23 (три пре, а један након 
реизбора у звање ванредног професора 2018. године) : 

1. "DINAMI ČKI PLANOVI UTEMELJENI NA CIKLUSIMA RADA"  - rad objavljen u 
međunarodnom časopisu na SCI listi "GRAĐEVINAR" no. 11/ 2013 – vol.65/2013, UDK: 
UDK 69.008.001.8:624.032.22 (ISSN (on line): 1333-9095; ISSN (tisak) 0350-2465), 
Zagreb, 2013. (str.993-1002), (2014 Impact Factor 0,202) autori: dr Dejan Marinković, dr 
Zoran Stojadinović, dr Nenad Ivanišević  -  [M23] 

2. “A COMPUTATIONAL METHOD FOR LAMINATED COMPOSITE PLAT ES 
BASED ON LAYERWISE THEORY ”, rad objavljen u međunarodnom časopisu na SCI 
listi “Composites Part B” Volume 122, 1 August 2017, Pages  202-218 (Impact Factor 
3,850), doi: 10.1016/ j.compositesb.2017.03.044, article reference: JCOMB4978, final 
version published online: 18-May-2017, autori: Rakočević M, Popović S, Ivanišević N - 
[M21a] 

3. "THE SUCCESSFUL DELIVERY OF MEGAPROJECTS: A NOVEL R ESEARCH 
-METHOD)"  - (Paper  ID: 106331_PMJ_05_001-017) rad objavljen u međunarodnom 
časopisu na SCI listi "Project Management Journal" Vol.48, No.5, Pages 78-94, October 
2017, Publisher Project Management Institute, 14 Campus Blvd., Newtown Square, PA 
19073-3299, USA, autori: Gorgio Locatelli, Miljan Mikić, Miloš Kovačević, Naomi 
Brookes i Nenad Ivanišević  - [M22] 

4. “ISSUES IN THE USE OF CLINICAL INVENTORY PAI FOR TH E PURPOSE OF 
STAFF SELECTION”,  autori:  Nevenka Pavličić, Dragana Đurić-Jočić, Biljana 
Šaula-Marojevič, Miloš Knežević, Nenad Ivanišević, rad objavljen u međunarodnom 
časopisu Medical Journal (2017) Vol.23, No 1, ISSN (print) 1512-5866, ISSN (on line) 
2232-8, Pages  16-19, Izdavač: Insitute for Research and Development, Clinical Center 
University of Sarajevo [M51]  

5. "APPLICATION  OF  ARTIFICIAL  NEURAL  NETWORKS  IN 
HYDROLOGICAL  MODELLING  IN  KARST”   rad objavljen u međunarodnom 
časopisu na SCI listi "GRAĐEVINAR" (eng. "CIVIL ENGINEER") – Volume 70 (2018), 
Issue 1, UDK: 624+69(05)=862, ISSN (electronic version): 1333-9095, ISSN (printed 
version):  0350-2465, (2016 Impact Factor 0,323) (str. 1-10), 
doi:   https://doi.org/10.14256/JCE.1594.2016, autori:  Miljan  Kovačević,  Nenad 
Ivanišević, Tina Dašić i Ljubo Marković - [M23]   
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III САОПШТЕЊА СА МЕЂУНАРОДНИХ НАУЧНИХ СКУПОВА 
ШТАМПАНА У ЦЕЛИНИ  

 Након 27 радова које је презентовао на међународним скуповима пре избора у 
звање ванредног професора, након избора у звање ванредног професора др Ненад 
Иванишевић је на међународним конференцијама саопштио још 10 (десет) радова који 
су штампани у целости [категорија М33]: 

1. "МЕРЕЊЕ ПРОДУКТИВНОСТИ У ГРАЂЕВИНАРСТВУ" - рад презентиран 
на IX међународном научно стручном скупу “Савремена теорија и пракса у 
градитељству” Бања Лука 11. и 12. април 2013. године  (зборник радова ISBN 
978-99955-630-8-0, COBISS.BH-ID 3623704, str.243-253) (Дејан Маринковић, 
Ненад Иванишевић и Зоран Стојадиновић) [М33] 

2. "CRITICAL RISKS IN SERBIAN INFRASTRUCTURE PROJECTS"  - рад 
презентиран на 11th International Conference “Organization, Technology and 
Management in Construction”, Dubrovnik, Croatia 28-30. Септембар 2013. године 
(Book of Abstracts ISBN 978-953-7686-03-1, str 32, PROCEEDINGS,  ISBN 
978-953-7686-04-8, str.296-307) (М. Микић, З. Петојевић и Н. Иванишевић) [М33] 

3. "ANALYSIS OF SOURCES OF INFORMATION ON TECHNOLOGY F OR 
PROJECT MANAGERS IN CIVIL ENGINEERING"  - рад презентиран на 11th 
International Conference “Organization, Technology and Management in Construction”, 
Dubrovnik, Croatia 28-30. Septembar 2013. године (Book of Abstracts ISBN 
978-953-7686-03-1, стр.33, PROCEEDINGS ISBN 978-953-7686-04-8, стр.308-317) 
(Предраг Петронијевић, Драган Аризановић, Милош Ковачевић и Ненад 
Иванишевић) [М33] 

4. “COMPARISON OF RISKS AFFECTING TRADITIONAL AND 
SUSTAINABLE CONSTRUCTION PROJECT GOALS”  рад презентиран на 
четвртом међународном симпозијуму INSTALACIJE & ARHITEKTURA, Београд, 
Србија, 7. новембар 2013. (зборник радова ISBN 987-86-7924-11-5 стр. 158-164) 
Миљан Микић, Зоран Стојадиновић, Ненад Иванишевић) [М33] 

5. “RISKS AFFECTING TRADITIONAL AND SUSTAINABLE CONSTR UCTION 
PROJECT GOALS” – рад презентиран на петом интернационалном 
научно-стручном скупу “ГРАЂЕВИНАРСТВО - НАУКА И ПРАКСА 2014” 
Жабљак, 17-21. фебруара 2014. (зборник радова ISBN 978-86-82707-23-3, стр. 
2025-2031) (Миљан Микић, Ненад Иванишевић, Драган Аризановић, Бранислав 
Ивковић) [М33] 

6.  “AHP BASED CONTRACTOR SELECTION PROCEDURE FOR HIGH WAY 
INFRASTRUCTURE PROJECTS IN SERBIA”  – рад презентиран 12th 
International Conference “Organization, Technology and Management in Construction” 
– OTMC 2015, Primošten, Croatia 02-05. Septembar 2015. godine (Book of Abstracts 
ISBN 978-953-7686-05-5, str 38), PROCEEDINGS ISBN 978-953-7686-06-2, 
str.206-214) (Марија Петронијевић, Ана Николић, Миљан Микић и Ненад 
Иванишевић) [М33] 

7. ПОБОЉШАЊЕ ТЛА - МЕТОДА ,,МИЈЕШАЊЕ НА ЛИЦУ МЈЕСТА” (MIP)  
– рад презентиран на 16th International Symposium of Macedonian Association of 
Structural Engineers (MASE 16) Охрид, Македонија, одржан од 1. до 3. октобра 2015 
(PROCEEDINGS ISBN 608-4510-26-4, стр 996-1002) (ИванаТешовић, Душко 
Лучић, Јелена Пејовић, Ненад Иванишевић) [М33] 
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8. “АКТУЕЛНО СТАЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ИЗГРАДЊЕ АУТОПУТЕВА У 
РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ” – рад презентиран на 6. интернационалном 
научно-стручном скупу ГРАЂЕВИНАРСТВО - НАУКА И ПРАКСА 2016, 
Жабљак, Црна Гора,  одржаном од  7 до 11. марта 2016, (PROCEEDINGS ISBN 
978-86-82707-30-1, стр 996-1002) (Ненад Иванишевић, Драган Аризановић, 
Предраг Петронијевић) [М33] 

9. “УТИЦАЈ СТАРОСТИ ГРАЂЕВИНСКЕ МАШИНЕ НА ТРОШКОВЕ РАДА”  
– рад презентиран на Симпозијуму Друштва грађевинских конструктера Србије 
2016, Златибор, Србија, одржаном од 15 до 17. септембра 2016, (Зборник радова 
ISBN 978-86-7892-839-0, стр 1121-1128) (Предраг Петронијевић, Драган 
Аризановић, Ненад Иванишевић и Игор Милошевић) [М33] 

10. "METHOD IN PLANNING CONSTRUCTION MACHINERY 
REPLACEMENT" - rad prezentiran na 6. Međunarodnoj konferenciji “Savremena 
dostignuća u građevinarstvu 2018” Subotica 20. april 2018. godine  (zbornik radova 
ISBN 978-86-80297-73-6, UDK: 69.057.7  DOI: 10.14415/konferencijaGFS2018.071, 
str.727-733) (Predrag Petronijević, Dragan Arizanović, Nenad Ivanišević i Marija 
Petrović) [М33] 

 

IV НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ ПРОЈЕКТИ 

Након првог избора  у звање ванредног професора др Ненад Иванишевић је учествовао 
на једном домаћем и три међународна научноистраживачка пројеката: 
 
1. Технолошки пројекат ТР 36038:  ''Развој методе израде пројектне и извођачке 
документације инсталационих мрежа у зградама компатибилне са БИМ процесом и 
релевантним стандардима'' 2011-2017, руководилац др Игор Светел, Иновациони 
центар Машинског факултета у Београду доо. 

2. Међународни научно истраживачки пројекат финансиран од стране Европске 
Комисије: COST, Domain: Transport and Urban Development, Action 
MEGAPROJECT TU 1003, Chair: Professor Naomi Brookes, maj 2011 do 2015. godine 

3. Међународни Horizon 2020 научно истраживачки пројекат финансиран од стране 
Европске Комисије: „Business Models for Enhancing Funding and Enabling 
Financing for Infrastructure in Transport (BENEFIT) “  (rukovodilac projekta: prof. dr 
Athena Roumboutsos, University of the Aegean, Greece, od  novembra 2014. god. - 
istraživač u okviru tima Građevinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu (Researcher 
within the team of the Faculty of Civil Engineering, University of Belgrade). 

4. Међународни научно истраживачки пројекат финансиран од стране Европске 
Комисије: COST, MC Member, Action: REthinking Sustainabilit y TOwards a 
Regenerative Economy (RESTORE), [CA16114 RS], Chair Mr Carlo Battisti, od maja 
2017 godine 

 

V УЏБЕНИЧКА ЛИТЕРАТУРА 

1. Аутор поглавља "Детаљан компаративан приказ нових FIDIC-ових услова за 
изградњу, издање из 1999." у монографији "Управљање пројектима у 
грађевинарству" аутора др Бранислава Ивковића и др Жељка Поповића, у издању 
Грађевинске књиге Београд, 2005. год, ISBN 86-395-0447-4 (уџбеник за предмет 
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Управљање пројектима у грађевинарству као и за низ других предмета на смеру за 
Менаџмент, технологију и информатику у грађевинарству), 

2. П.Петронијевић, Д.Аризановић и Н.Иванишевић, (2012), Практикум за вежбе из 
грађевинских машина, Грађевински факултет Универзитета у Београду, Београд 

 

VI МЕЂУНАРОДНЕ МОНОГРАФИЈЕ 

1. Коаутор је међународне монографије “Special Purpose Entities in Megaprojects” 
настале као резултат истраживања на Међународном научно истраживачком 
пројекту финансираном од стране Европске Комисије: COST, domain: Transport and 
Urban Development, Action MEGAPROJECT TU 1003, аутори: Naomi Brookes, Nenad 
Ivanišević, Agnieszka Lukasiewicz, Tristano Sainati i Corrado lo Storto у издању 
University of Leeds, ISBN 978-0-9576805-3-1, април 2015. године 

2. Коаутор је поглавља 5.3 Motorway Horgos – Novi Sad (second phase) Serbia у 
међународној монографији “Funding and Financing Transport Infrastructure – 
Business Models to Enhance and Enable Financing of Infrastructure in Transport”  
настале као резултат истраживања на Међународном Хоризон 2020 научно 
истраживачком пројекту финансираном од стране Европске Комисије: editori: Athena 
Roumboutsos, Hans Voordijk and Aristeidis Pantelias, autori poglavlja Miljan Mikić, 
Jelena Cirilovic, Nevena Vajdić, Nenad Ivanisevic and Goran Mladenović u izdanju 
Routledge (Taylor and Francis Group, London and New York, ISBN 978-1-138-29389-2 
(hbk) ISBN: 978-1-315-23182-2 (ebk), 2018. године 

 

VII КЊИГЕ ИЗ УЖЕ НАУЧНЕ ОБЛАСТИ 

1. "ТЕНДЕРСКЕ ПРОЦЕДУРЕ У ГРАЂЕВИНАРСТВУ" - коаутор књиге у издању 
Грађевинског факултета у Београду, 2002. године, ISBN 86-7518-020-9 (аутори 
Ж.Прашчевић, Н.Клем, Г. Ћировић, Н.Иванишевић, М.Пејановић, М.Самарџић) 

2. "РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРНИХ ПРОЈЕКАТА" Водич за јединице локалне 
самоуправе - аутор књиге у издању Сталне конференције градова и општина, 
Београд, 2012. године, ISBN 978-86-88459-13-6, COBISS.SR-ID 193638668 (аутори 
Н.Иванишевић, Г.Лазаревић, Игор Буразин, Ненад Чолић и Бора Обрадовић) 

3. "УПРАВЉАЊЕ ИНФРАСТРУКТУРНИМ ПРОЈЕКТИМА" - коаутор књиге у 
издању Националне агенције за регионални развој, Зајечар, 2012. године, ISBN 
978-86-84199-34-0, COBISS.SR-ID 194918412 (аутори Б.Ивковић, Н.Иванишевић, 
З.Стојадиновић, З.Петојевић, М.Микић, А.Сенић, М.Тривунић, М.Шијан Митровић 
и С.Топаловић) 

 

VIII СТРУЧНИ РАДОВИ 

1. Евиденција и анализа техничке преписке на инвестиционим пословима у Ираку - 
Багдад, 1989. год. - са Ж. Прашчевићем, Б. Ивковићем, Ж. Поповићем, Д. 
Аризановићем, З. Ђорђевићем, С. Петровић-Лазаревић и В. Рабреновић. 

2. Идејни пројекат управљања пројектом ЗСМК - комплекс за прераду дрвета и 
производњу намештаја, Новокузњецк, Русија, 1989. год. - са Б. Ивковићем, З. 
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Ђорђевићем, Ж. Поповићем, Д. Аризановићем, В. Драговићем, М. Штрбићем и Г. 
Ћировићем. 

3. Идејни пројекат управљања израдом пројектне документације за Фабрику 
специјалних возила у Москви - инвеститор МОЕЗСА - Москва, Београд 1990. год. - 
са Б. Ивковићем, З. Ђорђевићем, Ж. Поповићем и Д. Аризановићем. 

4. Дефинисање програма и извођење обуке кадрова "Минел-котлоградње" из области 
управљања пројектима уз примену рачунара - у ИРЦ-у Грађевинског факултета - 
Београд 1990. год. - са Б. Ивковићем, З. Ђорђевићем и Ж. Поповићем. 

5. Дефинисање програма и извођење обуке кадрова "Унион Инжењеринга" за 
коришћење програмских пакета за пословну примену и управљање пројектима - у 
ИРЦ-у Грађевинског факултета - Београд 1990. год. - са Б. Ивковићем, З. 
Ђорђевићем и Ж. Поповићем. 

6. Главни пројекат управљања пројектом ЗСМК - комплекс за прераду дрвета и 
производњу намештаја, Новокузњецк, Русија, 1990, 91. год. - са Б. Ивковићем, З. 
Ђорђевићем, Ж. Поповићем и Д. Аризановићем. 

7. Идејно решење фабрике за производњу монтажних елемената крупнопанелног 
система "ДОМ", капацитета 1000 станова годишње - Београд, 1991. год. - са С. 
Отовићем, Б. Ивковићем, М. Зељићем, Ж. Поповићем, З. Ђорђевићем и Д. 
Аризановићем. 

8. Анализе постојеће методологије прикупљања информација, израда пројектног 
задатка за реализацију информационог система и израда пројекта база података: 
Истраживање тржишта и Обим и вредност радова реализованих пројеката - 
инвеститор Унион инжењеринг - Београд, 1991. год. - са Б. Ивковићем, Ж. 
Поповићем, З. Ђорђевићем и Д. Аризановићем. 

9. Процена вредности Нафтне индустрије Србије - Београд, 1991. год. - са Б. 
Ивковићем, Ж. Поповићем, З. Ђорђевићем и Д. Аризановићем у сарадњи са М. 
Прокопијевић и стручњацима ИЗИТ-а, Београд. 

10. Идејно решење управљања реализацијом радова на изградњи објекта 
неурохируршког комплекса у Москви - понуда "Унион Енгинееринг"-а,  Београд, 
1991. год. - са Б. Ивковићем и Ж. Поповићем. 

11. Процена вредности "Беопетрол" - Београд, 1992. год. - са Б. Ивковићем, Ж. 
Поповићем, З. Ђорђевићем и Д. Аризановићем у сарадњи са М. Прокопијевић и 
стручњацима ИЗИТ-а, Београд. 

12. Процена вредности грађевинских објеката Југословенског туристичког предузећа 
"Путник" - Београд, 1992. год. - са Б. Ивковићем, Ж. Поповићем, З. Ђорђевићем и Д. 
Аризановићем у сарадњи са М. Прокопијевић и стручњацима ИЗИТ-а, Београд. 

13. Процена вредности грађевинских објеката Предузећа робних кућа "Београд" - 
Београд, 1992. год. - са Б. Ивковићем, Ж. Поповићем, З. Ђорђевићем и Д. 
Аризановићем у сарадњи са М. Прокопијевић и стручњацима ИЗИТ-а, Београд. 

14. Процена вредности грађевинских објеката Индустрије батерија Гњилане - Београд, 
1992. год. - са Б. Ивковићем, Ж. Поповићем, З. Ђорђевићем и Д. Аризановићем у 
сарадњи са М. Прокопијевић и стручњацима ИЗИТ-а, Београд. 

15. Израда понуде за пројектовање, изградњу и опремање додатних објеката дрвног и 
металског комплекса у оквиру пројекта ЗСМК - Новокузњецк, Русија, 1992. год. - са 
Б. Ивковићем, Ж. Прашчевићем, Ж. Поповићем, З. Ђорђевићем, Д. Аризановићем и 
Р. Ђорђевићем. 

16. Израда понуде за пројектовање, изградњу и опремање стамбеног насеља "Илинка" са 
625 стамбених зграда, инфраструктуром и другим пратећим садржајима - 
Новокузњецк, Русија, 1992. год. - са Б. Ивковићем, Ж. Прашчевићем, Ж. Поповићем, 
З. Ђорђевићем, Д. Аризановићем и Р. Ђорђевићем. 
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17. Процена вредности грађевинских објеката ГП "Напред" - Београд, 1992. год. - у 
сарадњи са стручњацима ИЗИТ-а, Београд. 

18. Процена вредности грађевинских објеката "Навип" - Београд, 1993. год. - у сарадњи 
са стручњацима ИЗИТ-а, Београд. 

19. Идејни пројекат организације и технологије грађења "Палате правде" у 
Новокузњецку, као и техноекономска анализа објекта, Русија, (са Б. Ивковићем, З. 
Ђорђевићем, Д. Маринковић’м, З. Стојадиновићем и Р. Ђорђевићем), 1993. и 
1994.године. 

20. Идејни пројекат организације и технологије грађења пословног објекта "ЕАСТ 
ПОИНТ" у Москви, Русија, (са Б. Ивковићем, Д. Маринковићем и Ж. Поповићем), 
1993. и 1994. године. 

21. Идејни пројекат управљања реализацијом радова на изградњи  пословног објекта 
банке у Рјазању "Сберегателнìy банк", Русија, (са Б. Ивковићем, Д. Маринковићем и 
З. Ђорђевићем), 1994. године. 

22. Израда и реализација научно-истраживачког пројекта "Успостављање 
информационог центра за подршку организовању сарадње између већег броја 
установа и предузећа", за потребе Министарства за урбанизам, стамбено-комуналне 
послове и грађевинарство Републике Србије, (са З. Ђорђевићем, Д. Аризановићем, Д. 
Маринковићем, Н. Прашчевић, З. Стојадиновићем и Р. Ђорђевићем), Београд, 1994. 
године 

23. Процена вредности грађевинских објеката ДД "Тигар" - Пирот, 1994. год. - у сарадњи 
са стручњацима ИЗИТ-а, Београд. 

24. Процена вредности грађевинских објеката ДД "Семе" - Сомбор, 1994. год.  
25. Процена вредности грађевинских објеката ХП "Метропол" - Београд, 1995. год. - у 
сарадњи са стручњацима ИЗИТ-а, Београд. 

26. Процена вредности грађевинских објеката ДД "Фиделинка" - Суботица, 1996. год. 
27. Идејни пројекат управљања реализацијом на изградњи објекта Парламента у 
Ташкенту, Узбекистан, (са Д. Аризановићем, З. Ђорђевићем, Д. Маринковићем, П. 
Петронијевићем, Р. Ђорђевићем и З. Стојадиновићем), 1996. и 1997. године. 

28. Процена вредности грађевинских објеката ХК "Минел" - Београд, 1997. год. - у 
сарадњи са стручњацима ИЗИТ-а, Београд. 

29. Пројекат управљања радовима на изградњи "Универзитетског насеља" у Приштини, 
Југославија, (са Ж. Прашчевићем, Д. Маринковићем, З. Ђорђевићем и Р. 
Ђорђевићем) 1997. год. 

30. Процена вредности грађевинских објеката предузећа "ГРМЕЧ" - Београд, 1998. год. - 
у сарадњи са стручњацима ИЗИТ-а, Београд. 

31. Процена вредности грађевинских објеката ХК "СИМПО" - Београд, 1999. год. - у 
сарадњи са стручњацима ИЗИТ-а, Београд. 

32. Идејни пројекат технологије и организације грађења моста преко Бококоторског 
залива Рт Опатово - Рт Света Неђеља (у склопу материјала за међународни конкурс 
Дирекције за изградњу аутопутева у Ценој Гори за избор локације и идејног рјешења 
за прелаз преко Бококоторског залива), (са Ж. Прашчевићем), 1999. године. - откуп 
решења (Ж.Перишић, Д.Буђевац, Н.Пецић, З.Марковић пројектанти конструкције) 

33. Идејни пројекат технологије и организације грађења моста преко Бококоторског 
залива Турски Рт - Госпа од Анђела (у склопу материјала за међународни конкурс 
Дирекције за изградњу аутопутева у Ценој Гори за избор локације и идејног рјешења 
за прелаз преко Бококоторског залива), (са Ж. Прашчевићем), 1999. године. - откуп 
решења (Ж.Перишић, Д.Буђевац, Н.Пецић, З.Марковић пројектанти конструкције) 

34. Процена вредности грађевинских објеката предузећа "Зорка" - Шабац - Београд, 
1999. год. - у сарадњи са стручњацима ИЗИТ-а, Београд. 
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35. Мултимедијални уџбеник “Систем за управљање и контролу грађевинских машина” 
(са З.Ђорђевићем, З.Стојадиновићем, Р.Ђорђевићем, П.Петронијевићем) – Београд, 
1999 година 

36. Процена вредности грађевинских објеката предузећа "Србијанка" - Београд - 
Београд, 2000. год. - у сарадњи са стручњацима ИЗИТ-а, Београд. 

37. Процена вредности грађевинских објеката предузећа "Технохемија" - Београд - 
Београд, 2001. год. - у сарадњи са стручњацима ИЗИТ-а, Београд. 

38. Претходна Студија оправданости Мобтел фазе 5и6, известилац за Државну 
ревизиону комисију - Београд, април 2002. год (са др. Бранком Ћорићем) 

39. "Тендерске процедуре у грађевинарству  према правилима Европске Уније, са 
освртом и на правила Светске Банке, Европске Банке  и  наше законодавство" 
предавач на семинару у организацији Привредне коморе Југославије и Грађевинског 
факултета одржаном у Привредној комори Југославије 25. и 26. априла 2002. године 
и поновљен 14. и 15. маја 2002, године (предавачи Ж.Прашчевић, Н.Клем, Г. 
Ћировић, Н.Иванишевић, М.Пејановић, М.Самарxић) 

40. Анализа утицаја начина валоризације уплата задругара и трошкова стамбене задруге 
на коначни обрачун међусобних дуговања - студија у оквиру вештачења више 
предмета Првог опшинског суда - Београд, мај 2002. год (са Ж. Прашчевићем) 

41. Студија вредновања тржишне вредности грађевинских објеката са применом на 
објекте Инвестбанке А.Д. у стечају, (са Д. Маринковићем, П.Петронијевићем и З. 
Стојадиновићем), Београд 2002.  

42. Студија вредновања тржишне вредности грађевинских објеката са применом на 
објекте Београдске банке А.Д. у стечају, (са Д. Маринковићем, П.Петронијевићем и 
З. Стојадиновићем), Београд 2002.   

43. Студија оправданости изградње магистралне мреже за Телеком, известилац за 
Државну ревизиону комисију - Београд, јун 2002. год (са др. Бранком Ћорићем) 

44. "Закон о јавним набавкама и локалној самоуправи" предавач на семинару у 
организацији Привредне коморе Југославије одржаном  10. 11. и 12. септембра 2002. 
године, први пут поновљен 02. 03. и 04. октобра 2002, године и потом поновљен 
више од 10 пута (предавачи: Н.Клем, Г. Ћировић, Н.Иванишевић, М.Пејановић, 
М.Самарџић, М.Кукрика) 

45. Студија вредновања тржишне вредности грађевинских објеката са применом на 
објекте предузећа "Елинд - Теур" у Ваљеву (са Д. Маринковићем, и 
П.Петронијевићем), Београд 2002 

46. Студија оправданости изградње пешачког моста преко реке Нишаве у Нишу, 
известилац за Државну ревизиону комисију - Београд, септембар 2002. год  

47. Процена вредности грађевинских објеката Јавног предузећа "Склоништа" - Београд, 
октобар 2002 - јануар 2003. год. - са стручњацима ЕуроАудит-а, Београд. 

48. Студија утврђивања удела у власништву "Завода за заштиту здравља железничара"  и 
ЖТП "Београд" на грађевинским објектима у Нишу, Новом Саду и Пожаревцу (у 
сарадњи са стручњацима КПМГ-а, Београд) - Београд, децембар 2002. год 

49. Студија вредновања тржишне вредности грађевинских објеката са применом на 
објекте предузећа "Делта - М" у Београду, (са Ж. Прашчевићем, Д. Маринковићем, 
П.Петронијевићем и З. Стојадиновићем), Београд 2003 

50. Претходна студија оправданости изградње спортске хале у Пироту, известилац за 
Државну ревизиону комисију - Београд, јануар 2003. год  

51. Студија истраживања тржишта за производе «НИВЕА» - Београд, март 2003. год. 
софтвер за анализу и обраду прикупљених података- са стручњацима ИЗИТ-а, 
Београд. 
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52. Студија вредновања тржишне вредности грађевинских објеката са применом на 
објекте предузећа "Нови дом" Београд (са Д. Маринковићем, и П.Петронијевићем), 
Београд, март-април 2003 

53. Ревидент техничке документације, предмера и предрачуна радова стамбено 
пословних објеката 1а, 2а, 3а, 2б, 3б и 3ц Универзитетског насеља Блока 32 на Новом 
Београду (са Ж. Прашчевићем и Д. Маринковићем), Београд, март 2003 

54. Студија вредновања тржишне вредности грађевинских објеката са применом на 
објекте јавног предузећа ПТТ "СРБИЈА" у Београду, (са Ж. Прашчевићем, Д. 
Маринковићем, П.Петронијевићем, З. Стојадиновићем, В. Кузмановићем, 
М.Пејановић и М. Гашићем), Београд, април 2003 

55. Уговарање адаптације према правилима Европске Уније и стручни надзор над 
извођењем радова на адаптацији пословног простора у Новом Саду, Футошка улица 
бр.35, за потребе формирања Центра за едукацију Пореске управе - финансиран од 
стране Европске Уније, Нови Сад, мај-септембар 2003. године. 

56. Управљање израдом пројектне документације за адаптацију пословног простора 
бивше Славија банке у Ул. Краља Милана у Београду за потребе формирања Центра 
за едукацију Пореске управе - финансиран од стране Европске Уније (Еуропеан 
Агенцy фор Рецонструцтион), Београд, мај-септембар 2003. године. 

57. Процена вредности грађевинских објеката туристичког предузећа "Србија Турист" - 
Ниш, јун 2003. год. - са стручњацима ЕуроАудит-а, Београд. 

58. Анализа и дефинисање оптималног рока извођења радова на реконструкцији објекта 
главне поште у Вршцу - студија за потребе јавног предузећа ПТТ "СРБИЈА", јун 
2003 године (са П.Петронијевићем) 

59. Процена вредности грађевинских објеката предузећа "Рапид" - Београд (са Д. 
Маринковићем и П.Петронијевићем, у сарадњи са стручњацима КПМГ-а, Београд), 
Београд, јун 2003. год 

60. Студија оправданости за проширење Мобтелове ГСМ мреже Фазе изградње 5, 6 и 7, 
известилац за Државну ревизиону комисију - Београд, август 2003. год  

61. Процена вредности грађевинских објеката предузећа "Котекспродукт" - Нови Сад 
(са М. Петровић, у сарадњи са стручњацима КПМГ-а, Београд), Београд, септембар 
2003. год 

62. Припрема тендерске документације и уговарање, према правилима за јавне набавке 
Европске Уније, и управљање израдом пројектне документације за адаптацију 
пословне зграде Пореске управе у Крагујевцу, у Ул. Бранка Радичевића бр.16, за 
потребе формирања Центра за едукацију Пореске управе - финансиран од стране 
Европске Уније (Траининг анд Доцументатион Центре Пројецт), Београд, 
октобар-децембар 2003. године 

63. Процена вредности грађевинских објеката предузећа "Необус" - Нови Сад (у 
сарадњи са стручњацима ФИКОМ-а, Београд), Београд, новембар 2003. год 

64. Припрема тендерске документације и уговарање адаптације према правилима за 
јавне набавке Европске Уније и стручни надзор над извођењем радова на адаптацији 
пословног простора бивше Славија банке у Ул. Краља Милана у Београду за потребе 
формирања Центра за едукацију Пореске управе - финансиран од стране Европске 
Уније (Траининг анд Доцументатион Центре Пројецт, Еуропеан Агенцy фор 
Рецонструцтион), Београд, од септембра 2003. године до јуна 2004 године. 

65. Процена вредности силоса предузећа "Житопродукт" у Батајницу (са П. 
Петронијевићем, П. Колендићем), Београд, јануар 2004. год 

66. Процена вредности грађевинских објеката предузећа "Фабрика бакарних цеви" у 
Мајданпеку (у сарадњи са стручњацима Социете Генерале де Сурвеилланце СГС 
Београд Лтд), Београд, март 2004. год 
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67. Припрема тендерске документације, уговарање извођења радова на реконструкцији 
(према правилима за јавне набавке Европске Уније), и стручни надзор над извођењем 
радова на реконструкцији пословне зграде Пореске управе у Крагујевцу, у Ул. 
Бранка Радичевића бр.16, за потребе формирања Центра за едукацију Пореске 
управе - финансиран од стране Европске Уније (Траининг анд Доцументатион 
Центре Пројецт, Еуропеан Агенцy фор Рецонструцтион), Београд-Крагујевац, 
март-август 2004. године 

68. Студија вредновања тржишне вредности грађевинских објеката са применом на 
објекте Капитал банке А.Д. у стечају, (са В. Кузмановићем, П.Петронијевићем и Г. 
Гавриловић), Београд, септембар 2004. 

69. Специјалиста за јавне набавке (Процуремент Специалист) на припреми пројекта 
Катастар непокретности и упис права на непокретностима у Републици Србији за 
потребе Републичког Геодетског Завода. Припрема плана набавки, припрема 
тендерске документације, евалуација, уговарање и контрола реализације активности 
све према правилима за јавне набавке Светске Банке. Припрема пројекта 
финансирана средствима из донације Јапанске Владе. Београд, децембар 
2003-новембар 2004. године 

70. Процена вредности објекта предузећа "М-Пласт" у Шапцу (са П. Петронијевићем и 
Д. Маринковићем), Београд, децембар 2004. год 

71. Мост преко реке Саве на доњем шпицу аде Циганлије, Оквирни динамички план 
извршења радова (у склопу материјала за међународни конкурс Дирекције за 
грађевинско земљиште Града Београда за избор идејног решења за прелаз преко реке 
Саве на доњем шпицу аде Циганлије) (З.Марковић са тимом пројектаната катедре за 
челичне конструкције је пројектант конструкције) новембар - децембар 2004. год 

72. Студија вредновања тржишне вредности грађевинских објеката са применом на 
објекте Славијабанке А.Д. у стечају, (са П.Петронијевићем и Г. Гавриловић), 
Београд, децембар 2004 -фебруар 2005.  

73. Студија вредновања тржишне вредности грађевинских објеката са применом на 
објекте Електрометал-а А.Д., (са Д. Маринковићем, П.Петронијевићем и Г. 
Гавриловић), Београд, децембар 2004.  

74. Саветник за грађевинске радове (Цивил Wоркс Оффицер) на пројекту Катастар 
непокретности и упис права на непокретностима у Републици Србији за потребе 
Републичког Геодетског Завода. Припрема плана набавки за израду техничке 
документације и грађевинске радове, припрема тендерске документације, 
евалуација, уговарање и контрола реализације активности све према правилима за 
јавне набавке Светске Банке. Пројекат финансиран средствима ИДА кредита 
(Светске банке), Београд, јануар- јул 2005 

75. Студија вредновања тржишне вредности грађевинских објеката са применом на 
објекат одмаралишта "Петко Миљевић" јавног предузећа ПТТ "СРБИЈА" у 
Бечићима, (са Ж. Прашчевићем и П.Петронијевићем), Београд, јануар - фебруар 2005 

76. Консултант "YУ Буилд"-а и ЈКП "Градске пијаце" за припрему тендерске 
документације за извођење радова на заштити темељне јаме приликом 
реконструкције пијаце Зелени Венац у Београду , јануар - фебруар 2005 

77. Студија вредновања тржишне вредности грађевинских објеката за потребе 
фармацеутских предузећа са применом на објекте предузећа "Унифарм" у Земуну, 
(са П.Петронијевићем и П.Колендићем), Београд, фебруар 2005 

78. Студија вредновања тржишне вредности грађевинских објеката са применом на 
објекте одмаралишта "Инвестутрист" у Гроцкој, (са П.Петронијевићем), Београд, 
март 2005 
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79. Техничка контрола техничке документације: ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ САНАЦИЈЕ, 
СВЕСКА 12 – ПРОЈЕКАТ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И ТЕХНОЛОГИЈЕ ИЗВОЂЕЊА 
САНАЦИОНИХ РАДОВА, АУТОПУТ Е-75, деоница: Нови Сад – Београд, десна 
узводна трака, ПУТНИ ОБЈЕКАТ, МОСТ ПРЕКО ДУНАВА ''БЕШКА'', Инвеститор: 
РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ПУТЕВЕ, Булевар краља Александра бр. 282, 
Пројектна организација: ИНСТИТУТ ИМС ад, Београд; Београд, април 2005 

80. Техничка контрола техничке документације: Главни пројекат санације, свеска 13 – 
Динамички и финансијски план реализације санационих радова, аутопут е-75, 
деоница: Нови Сад – Београд, десна узводна трака, путни објекат, мост преко Дунава 
''Бешка'', Београд, април 2005 

81. Техничка контрола техничке документације: Главни пројекат санације, свеска 8 – 
Пројекат одржавања моста, аутопут е-75, деоница: Нови Сад – Београд, десна 
узводна трака, путни објекат, мост преко Дунава ''Бешка'', Београд, април 2005 

82. Техничка контрола техничке документације: Главни пројекат прокопавања речног 
корита низводно од ХЕ "ЗВОРНИК"(организација и технологија грађења), 
Инвеститор: ЈП "Електропривреда Србије", "Дринске Хидроелектране", ХЕ 
"Зворник", Мали Зворник, Пројектант: Енергопројект - Хидроинжењеринг ад, 
Београд; Београд, мај 2005 

83. Консултант фирме "Маенз и партнери" за техничка и питања уговора на изградњи 
фабрике цигарета British American Tabaco у Врању, Београд-Врање, јануар 2005 до 
јуна 2006. године (уговор заснован на FIDIC-овим Условима уговора за опремање и 
систем пројектуј-изгради из 1999. године) 

84. Студија вредновања тржишне вредности грађевинских објеката са применом на 
објекте радничког насеља "Ратко Митровић" у Добановцима, (са П.Петронијевићем), 
Београд, октобар 2005 

85. Кординатор радова, припрема уговора и стручни надзор радова на реконструкцији и 
доградњи депоа филмова "Југословенска кинотека" у Кошутњаку - децембар 2005 на 
даље 

86. Студија вредновања тржишне вредности продајних објеката са применом на 
супермаркете MAXI предузећа "DELTA MAXI" у Сомбору, Сремчици, Миријеву и 
Сарајевској улици у Београду, (са П.Петронијевићем), Београд, децембар 2005 

87. Техничка контрола техничке документације: ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ Регионални 
водосистем „Боговина“ – Подсистем „Црни Тимок“,  Објекат: Брана „Боговина“ (Део 
Б: ТЕХНИЧКА РЕШЕЊА, Свеска 15: ОРГАНИЗАЦИЈА И ТЕХНОЛОГИЈА 
ГРАЂЕЊА), Инвеститор: Јавно предузеће за изградњу и експлоатацију Регионалног 
водоводног система "Боговина"-Бор, Пројектант: Институт за водопривреду 
"Јарослав Черни", Завод за бране, хидроенергетику, руднике и саобраћајнице, 
Београд, јануар 2006 

88. Студија процене структуре вредности бензински станица за потребе ЕКО YУ – 
децембар 2005 - јануар 2006 

89. Консултант Сталне конференције градова и општина на припреми уговора за радове 
на реконструкцију X и XИ спрата зграде у Македонској улици број 22 финансиран 
средствима донације Европске Агенције за Реконструкцију (припрема уговора 
базираног на правилима за донације Европске Уније), Београд, април-јул 2006. 
године 

90. Процена вредности хотела “Златник” у Земуну, Добановачка улица, Београд, август 
2006. године 

91. Процена тржишне вредности грађевинског земљишта код аеродромске петље на 
аутопуту у Сурчину, октобар 2006. године 
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92. Студија оправданости изградње марине у Чукаричком рукавцу на реци Сави у 
Београду (са стручњацима Фицома), децембар 2006 - фебруар 2007. године 

93. Процена вредности грађевинских објеката и земљишта предузећа “ДРЕНИК НД” у 
Београду, Панчевачки пут (са П.Петронијевићем, Д. Аризановићем и 
З.Стојадиновићем), Београд, март 2007. године 

94. Процена вредности грађевинских објеката “Бродоградилиште Нови Сад” у Новом 
Саду (са П.Петронијевићем, Д. Аризановићем и З. Стојадиновићем), Београд, март 
2007. године 

95. Процена вредности грађевинских објеката и земљишта предузећа “Аутомобилско” у 
Београду, Панчевачки пут бр.53 (са П.Петронијевићем), Београд, април 2007. године 

96. Студија вредновања тржишне вредности грађевинских објеката хипермаркета са 
применом на објекте "ТЕМПО” у Београду, Нишу и Новом Саду, (са 
П.Петронијевићем), Београд, април-мај 2007. године 

97. Процена вредности грађевинских објеката “Ц маркета”, (у сарадњи са стручњацима 
Цонзита) (са Д.Аризановићем), Београд, мај-јул 2007. године 

98. Стручна контрола техничке документације: АУТОПУТ Е-75, ДЕОНИЦА НОВИ 
САД – БЕОГРАД, НОВИ МОСТ "БЕШКА" – ЛОТ 3, ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ, Књига 
15: Динамички и финансијски план реализације извођења радова и Књига 14: 
Пројекат организације и технологије извођења радова – август-септембар 
2007.године 

99. Стручна контрола техничке документације: Идејни пројекат предозонизације 
постројења за пречишћавање воде за пиће водоводног система "Гружа",  књига 4: 
Студија оправданости- септембар 2007. године 

100. Процена тржишне вредности локације за изградњу стамбено-пословног објекта у 
Улици Руској бр. 1 у Београду за потребе Раиффеисен рент (са П.Петронијевићем), 
Београд, октобар 2007. године 

101. Стручна контрола Студије оправданости за изградњу цементаре у Бару (са 
Ж.Прашчевићем), август-новембар 2007.године 

102. Процена вредности имовине ЈП “Београдски водовод и канализација” са 
експерима Економског факултета (тим под вођством проф Божића), 
октобар-децембар 2007. године, Београд 

103. Израда тендерске документације за „Пројектоваје, грађење, финансирање и 
управљање постројењем за производњу пијаће воде Зрењанин“, инвеститори Град 
Зрењанин и ЈКП Водовод и канализација Зрењанин, новембар 2007 – април 2008. 
године 

 
После избора у звање доцента 

1. Консултант ТЕЛЕНОР-а задужен за конторлу реализације изградње техничке зграде 
ТХQ 1800 на Новом Београду (јануар 2008- март 2009) 

2. Стручна контрола Студије оправданости изградње и финансирања бране и 
акумулације “Ариље” на профилу “Сврачково” инвеститор ЈП за водоснабдевање 
“Рзав”, Ариље (за Државну ревизиону комисију), април-јун 2009.године 

3. Стручна контрола Студије оправданости за изградњу трафо станице ТС 110/20/10 кВ 
“Јагодина 3” у улици Коче Капетана у Јагодини, инвеститор ПД “Електросрбија” 
Краљево д.о.о., огранак Јагодина, (за Државну ревизиону комисију) мај-јун 
2009.године 

4. Техничка контрола техничке документације: Главни пројекат изградње моста, свеска 
8 – Пројекат организације и технологије изградње моста, аутопут Е-75, деоница: 
Нови Сад – Београд, лева низводна трака, путни објекат, мост преко Дунава ''Бешка'', 
Београд, 2009 година 
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5. Стратегија уговарања изградње престалих деоница на путном Коридору X (Е-80 
Ниш-Димитровград и Е-75 Грабовница – Прешево) за потребе преговарања са 
Међународним финансијским институцијама (Svetska banka, EBRD, EIB) и HiPERB 
план Грчке владе, стратегија рађена за потребе “Коридор 10” д.о.о, Београд, 
јануар-јул 2009. Године 

6. Члан експертског тима за избор оптималне концепције за мост Земун-Борча, 
Београд, јун-јул 2009. године 

7. Припрема тендерске документације за пројектовање доградње друге траке ауто пута 
Е-75 од Хоргоша до Новог Сада (деонице од км 28 до 38 и од км 98 до 108), 
март-април 2009. године (са стручним тимом Министарства за НИП, Министарства 
за инфраструктуру и “Коридор 10” д.о.о.) 

8. Припрема тендерске документације за доградњу друге траке ауто пута Е-75 од 
Хоргоша до Новог Сада (деонице од км 28 до 38 и од км 98 до 108), април-мај 2009. 
године (са стручним тимом Министарства за НИП, Министарства за инфраструктуру 
и “Коридор 10” д.о.о.) 

9. Припрема тендерске документације за изградњу аутопута Е-80 на Коридору X – 
деоница “Обилазница Димитровграда” према правилима Светске Банке, мај-јул 
2009. године (са стручним тимом “Коридор 10” д.о.о.) 

10. Припрема тендерске документације за реконструкцију и доградњу пута 1. реда 
М.1.11  Крагујевац- Баточина од км 4+825 до км 8+825, мај-јул 2009. године (са 
стручним тимом Министарства за НИП) 

11. Припрема тендерске документације за изградњу аутопута Е-75 на Коридору X – 
деоница “Доњи Нерадовац- Српска кућа” према правилима Европске  Уније (ПРАГ), 
јун –септембар 2009. године (са стручним тимом “Коридор 10” д.о.о.) 

12. Припрема тендерске документације за стручни надзор (FIDIC Engineer) над 
изградњом аутопута Е-80 на Коридору X – деоницама од Просека до Чифлика и од 
Пирота (Исток) до Обилазнице Димитровграда” према правилима Светске Банке, 
септембар - децембар 2009. године (са стручним тимом “Коридор 10” д.о.о.) 

13. Процена вредности грађевинских објеката и земљишта “Ц маркета” на дан 
31.12.2009. године, (у сарадњи са стручњацима CONZITA: Г. Благојевић, 
Т.Миловановићем и Д.Аризановићем), Београд, јануар- фебруар 2010. године 

14. Процена вредности грађевинских објеката и земљишта “MAXI” на дан 31.12.2009. 
године, (у сарадњи са стручњацима CONZITA: Г. Благојевић, Т.Миловановићем и 
Д.Аризановићем), Београд, јануар- фебруар 2010. године 

15. Процена вредности грађевинских објеката и земљишта “ПЕКАБЕТА” на дан 
31.12.2009. године, (у сарадњи са стручњацима CONZITA: Г. Благојевић, 
Т.Миловановићем и Д.Аризановићем), Београд, јануар- фебруар 2010. Године 

16. Припрема тендерске документације за пројектовање доградње леве траке ауто пута 
Е-75 од Хоргоша до Новог Сада са петљама и рехабилитацијом десне коловозне 
траке, јануар - март 2010. године (са стручним тимом Министарства за НИП и 
“Коридор 10” д.о.о.) 

17. Процена вредности грађевинских објеката и земљишта предузећа “ХИПОЛ” у 
Оџацима (са Д.Аризановићем), март- април 2010. године 

18. Процена вредности грађевинских објеката и земљишта Јавног предузећа “Аеродром 
Никола Тесла” у Београду (у сарадњи са стручњацима Deloitte и ДИЛ Инжењеринга), 
април 2010. године 

19. Припрема тендерске документације за изградњу аутопута Е-80 на Коридору X – 
деоница “Пирот Исток- Обилазница Димитровграда” према правилима Светске 
Банке, март -мај 2010. године (са стручним тимом “Коридор 10” д.о.о.) 
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20. Израда динамичког плана за завршетак радова на изградњи постројења за прераду 
воде за пиће Макиш 2 у Београду, Београд, мај – август 2010. године 

21. Израда Студије оправданости доградње и реконструкције Клиничког центра Србије 
у Београду (за потребе Министарства здравља Републике Србије), јул-октобар 2010. 
године 

22. Техничка контрола техничке документације: Главни пројекат организације и 
технологије грађења моста преко реке Саве на шпицу аде Циганлије у Београду', 
Београд, октобар - новембар 2010 

23. Припрема тендерске документације за стручни надзор (FIDIC Engineer) над 
изградњом аутопута Е-75 на Коридору X – деоницама од Грабовнице до Грделице и 
од Владичиног Хана до Левосоја” према правилима Светске Банке, септембар - 
новембар 2010. године (са стручним тимом “Коридор 10” д.о.о.) 

24. Припрема тендерске документације за изградњу аутопута Е-75 на Коридору X – 
деоница “Грабовница - Грделица” према правилима Светске Банке, септембат 
-новембар 2010. године (са стручним тимом “Коридор 10” д.о.о.) 

25. Припрема тендерске документације за изградњу аутопута Е-75 на Коридору X – 
деоница “Владичин Хан – Доњи Нерадовац” (три ЛОТ-а) према правилима Светске 
Банке, септембар -новембар 2010. године (са стручним тимом “Коридор 10” д.о.о.) 

26. Стручна контрола Претходне студије оправданости са генералним пројектом за 
изградњу хидроелектрана на Лиму ХЕ “Бродарево 1” и ХЕ “Бродарево 2”  (за 
Државну ревизиону комисију) мај 2011.године 

27. Стручна контрола Претходне студије оправданости за изградњу хидроелектрана на 
Ибру (за Државну ревизиону комисију) јун 2011.године 

28. Стручна контрола Претходне студије оправданости са генералним пројектом 
водоснабдевања Косовске Митровице, Звечана и Зубиног потока (за Државну 
ревизиону комисију) јул 2011.године 

29. Процена вредности грађевинских објеката и земљишта Корпорације “ТИГАР” а.д. у 
Пироту, јул-август 2011. године 

30. Стручна контрола Претходне студије оправданости за изградњу гасовода “Јужни 
ток” на територији Републике Србије (за Државну ревизиону комисију) октобар 
2011.године 

31. Процена вредности грађевинских објеката и земљишта “21 Октобар” у Крагујевцу, 
(у сарадњи са стручњацима CONZITA: Г. Благојевић, Т.Миловановићем и 
Д.Аризановићем), Београд, септембар-октобар 2011. године 

32. Припрема тендерске документације за ППП (private-public partnership) пројекат: 
Изградња (пројектовање и извођење радова), финансирање и управљање 
постројењем за пречишћавање пијаће воде у Зрењанину, Зрењанин децембар 
2011-јануар 2012. године 

33. Процена вредности грађевинских објеката три имовинске целине у власништву 
“ХИП-Петрохемија” а.д. Панчево – у реструктурирању, у Црепаји и Панчеву, 
фебруар-март 2012. године 

34. Процене вредности грађевинских објеката и земљишта производног комплекса 
„Gota Pellets“ у ул. Миленка Топаловића бр. 100/а у Бајиној Башти, април 2012. 
године 

35. Израда студије оправданости за индустријску зону – "Зона складишта" у Неготину, 
април 2012. године (у сарадњи са З.Стојадиновићем) 

36. Процена тржишне вредности - бензинске станице „Севојно“ предузећа "Кнез 
Петрол" д.о.о. уз магистрални пут Ужице - Београд у Горјанима, Ужице, Севојно, јун 
2012. године 
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37. Процена вредности грађевинских објеката и земљишта „Anicom Constructing“ д.о.о. 
у Земун пољу – јун 2012 године 

38. Стручна контрола Студије оправданости са идејним пројектом реконструкције са 
доградњом у циљу продужења радног века хидроелектране “Зворник” (за Државну 
ревизиону комисију) - јун 2012.године 

39. Стручна контрола Студије оправданости за изградњу хидроелектрана Добре Стране 
и Бела Галва на Ибру (за Државну ревизиону комисију) - септембар 2012.године 

40. Процена тржишне вредности грађевинских објеката у власништву компаније 
„Напредак“ из Старе Пазове, септембар – октобар 2012. године  

41. Процена вредности грађевинских објеката “Данубиус” а.д. у Новом Саду (у сарадњи 
са стручњацима CONZITA: Г. Благојевић, Т.Миловановићем и Д.Аризановићем), 
Београд, септембар-октобар 2012. године 

 

После избора у звање ванредног професора 

1. Аутор СТУДИЈЕ ОПРАВДАНОСТИ У ПРВОЈ ФАЗИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА 
“БАЗЕ ЦЕНА ЗА ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН МАТЕРИЈАЛА И УСЛУГА У 
ПРОЦЕСУ ИЗГРАДЊЕ У ОКВИРУ НАФТНЕ ИНДУСТРИЈЕ СРБИЈЕ” (у сарадњи 
са стручњацима Економског факултета у Београду, руководилац пројекта Проф. др 
Слободан Аћимовић), Нови Сад, јануар-јун 2013. године 

2. Стручна контрола “СТУДИЈЕ ОПРАВДАНОСТИ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ 
ТОПИОНИЦЕ И ДОГРАДЊЕ ФАБРИКЕ СУМПОРНЕ КИСЕЛИНЕ У РУДАРСКО 
ТОПИОНИЧАРСКОМ БАСЕНУ БОР У БОРУ“, март-април 2013.године 

3. Ревидент за “ПРЕТХОДНУ СТУДИЈУ ОПРАВДАНОСТИ И ИДЕЈНО РЈЕШЕЊЕ 
НОВЕ ЖЕЉЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ ПЉЕВЉА – БИЈЕЛО ПОЉЕ (РАВНА РИЈЕКА) – 
БЕРАНЕ – ГРАНИЦА СА КОСОВОМ” - КЊИГА 6 “ПРЕТХОДНА СТУДИЈА 
ОПРАВДАНОСТИ”, април – децембар 2013. године 

4. Стручна контрола „СТУДИЈЕ ОПРАВДАНОСТИ ИЗГРАДЊЕ МАЛЕ 
ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ „СТРАЖЕВСКИ ПОТОК“ НА ЈАВОРСКОЈ РЕЦИ“, април-мај 
2013.године 

5. Стручна контрола ИДЕЈНИХ ПРОЈЕКАТА ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАЂЕЊА И 
ЛОГИСТИКЕ ЗА ИЗГРАДЊУ МАГИСТРАЛНОГ ГАСОВОДА “ЈУЖНИ ТОК” НА 
ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ – деонице 2, 3 и 4, јул 2013.године-април 2014 
године 

6. Стручна контрола „ПРЕТХОДНЕ СТУДИЈЕ ОПРАВДАНОСТИ ЗА ИЗГРАДЊУ 
ХИДРОЕЛЕКТРАНА НА ВЕЛИКОЈ МОРАВИ У СКЛОПУ ИНТЕГРИСАНОГ 
КОРИШЋЕЊА РАСПОЛОЖИВИХ ВОДА РЕКЕ ВЕЛИКЕ МОРАВЕ“, 
новембар-децембар 2013.године 

7. Стручна контрола „СТУДИЈЕ ОПРАВДАНОСТИ ЗА ИЗГРАДЊУ ПОСТРОЈЕЊА ЗА 
ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА ШАБАЦ“, мај-јун 2014.године 

8. Стручна контрола „СТУДИЈЕ ОПРАВДАНОСТИ СА ИДЕЈНИМ ПРОЈЕКТОМ ЗА 
ИЗГРАДЊУ ТРАФОСТАНИЦЕ 220/110кВ БИСТРИЦА СА ПРИСТУПНИМ ПУТЕМ- 
књига ИИ СТУДИЈА ОПРАВДАНОСТИ“, јун 2014.године 

9. Стручна контрола „СТУДИЈЕ ОПРАВДАНОСТИ СА ИДЕЈНИМ ПРОЈЕКТОМ 
ИЗГРАДЊЕ БЛОКА Б3 СНАГЕ 350 МW НА ЛОКАЦИЈИ ТЕ КОСТОЛАЦ Б, КЊИГА 
II: СТУДИЈА ОПРАВДАНОСТИ“, јун-јул 2014.године 

10. Процена тржишне вредности грађевинског објекта - зграде "МЕГАТРЕНД 
УНИВЕРЗИТЕТ ПРИМЕЊЕНИХ НАУКА" у улици Гоце Делчева бр. 8 на Новом 
Београду -  јун 2014 
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11. Процена вредности непокретности "ТУШ" д.о.о. на к.п. 2360/1 КО Крушевац  
у ул. Јасички пут бб у Крушевцу – септембар 2014 

12. Стручна контрола „ПРЕТХОДНЕ СТУДИЈЕ ОПРАВДАНОСТИ СА ГЕНЕРАЛНИМ 
ПРОЈЕКТОМ УГРАДЊЕ ДОДАТНОГ АГРЕГАТА НА ХЕ „ПОТПЕЋ“, октобар 
2014.године 

13. Процена тржишне вредности грађевинског објекта – производно складишни објекат 
предузећа "Полимер-плус"д.о.о. у Батајници у ул. Пуковника Миленка Павловића 
бр. 157/б – јануар 2015 

14. Процена тржишне вредности грађевинског објекта - Управне зграде  
предузећа "Тренд плус" у Земуну у ул. Цара Душана бр. 207/а - јануар 2015 

15. Процена вредности грађевинског објекта (инвестиционе некретнине) - Зграда 
пословних услуга „Ауто Центар Фиат-Анеx“ (пословни објекат за технички преглед 
и прање возила) у улици Омладинских бригада бр. 33/а у Новом Београду – фебруар 
2015 

16. Процена тржишне вредности грађевинских објеката предузећа ММИП "Партизан" 
а.д. Београд у стечају у ул. Милорада Јовановића бр. 5 на Јулином брду у Београду – 
април 2015 

17. Процена тржишне вредности грађевинских објеката ЈВП "Воде Војводине” Нови 
Сад, у сарадњи са стручним тимом “Делоитте” Београд – април – јул 2015 

18. Консултант за техничка питања, припрему тендерске документације и члан комисије 
за јавну набавку Етнографског музеја у Београду, а за извођење радова на објекту 
Манкова кућа у Београду – јул 2015 – април 2016 

19. Консултант за техничка питања, припрему тендерске документације и члан комисије 
за јавну набавку за израду пројектне документацијеза за извођење радова на 
реконструкцији зграде Етнографског музеја на Студентском тргу у Београду  - јул 
2015 – децембар 2015 

20. Припрема уговора и стручни надзор над извођењем радова на завршетку изградње 
анекса Стоматолошког факултета у Београду у ул. Ранкеова бр.4 у Београду- 
септембар 2015 - мај 2016 

21. Домаћи консултант Министарства финансија Републике Србије за припрему 
подзаконског акта - "Урдебе о садржини, начину припреме и оцене, као и праћењу 
спровођења и извештавања о реализацији капиталних пројеката" ангажован преко 
Представништва „Cardno Emerging Markets USA LTD, а у оквиру USAID BEP 
Компонента 2 – 15 септембар 2015 – 30. Јун 2016 

22. Процена тржишне вредности некретнина предузећа “Информатика” а.д. Београд на 
дан 31.12.2015. године – јануар-фебруар 2016 

23. Консултант за техничка питања, припрему тендерске документације и члан комисије 
за јавну набавку за извођење радова на адаптацији, реконструкцији и доградњи 
објекта Музеја савремене ууметности у Београду , ул. Ушће бр.10 - јануар 2016 – мај 
2016 

24. Припрема и прибављање правне и техничке документације, припрема уговора и 
стручни надзор на изградњи помоћног објекта за складиштење опреме и материјала у 
Боговађи за потребе Црвеног Крста Београда – децембар 2015 - јул 2016 

25. Консултантске услуге инжењерске и правне природе за “МОНТЕПУТ” доо – 
Пословна јединица за управљање пројектом изградње аутопута Бар – Бољаре, 
Подгорица, Република Црна Гора, а за потребе реализације Пројекта и Уговора о 
изградњи аутопута Бар – Бољаре, приоритетне дионице Смоковац-Увач-Матешево, у 
складу са FIDIC условима уговарања за постројења и пројектовање-изградњу (Жута 
књига, I издање 1999. године) (од јула 2016 - у току) 
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26. „Експертиза стања круне бране “Газиводе”, приступног пута и потпорног зида са 
предлогом мера”(в.проф. др Ненад Иванишевић и в.проф др Владан Кузмановић) 
септембар-октобар 2016. године 

27. Стручни надзор на изградњи дела градског водовода за снабдевање колективног 
центра Црвеног Крста Шапца у Варни  (Град Шабац) – октобар – децембар 2016. 

28. „Планирање и припрема инфраструктурних пројеката” - обука за запослене у 
сектору за инвестиције у општинама у Црној Гори – финансирана од стране UNDP, 
Подгорица 17.март 2017 

29. Консултантске услуге – тренинг руководства Општине Књажевац као експерт за 
капитално планирање (Capital Planning Expert) у вези са Local Finance Reform Project 
(RELOF) пројектом (SECO Local Government Finance Reform Business Project) у 
Србији, финансираног од стране Државног секретаријата за економске послове 
(SECO), при Швајцарском Савезном Министарству за економске послове, 
образовање и истраживање  (март 2017) 

30. Стручни надзор над извођењем радова на изградњи Развојног 
стоматолошко-истраживачког и имплантолошког центра са подземном гаражом у 
ул. Ранкеова бр.4 у Београду- (јун 2017 – у току) 

31. Консултантске услуге – FIDIC Инжењер на изградњи ветропарка Мали Бунар (август 
- нов 2017) ангажован од стране Societe Generale de Surveiance – SGS Beograd. 
Инвеститор Electrawinds WF Mali d.o.o. (Elicio Belgija) 

32. Консултантске услуге – FIDIC Inženjer на изградњи ветропарка Алибунар (август 
2017 – у току) ангажован од стране Societe Generale de Surveiance – SGS Beograd. 
Инвеститор Electrawinds-S d.o.o. (Elicio Belgija) 
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CA)KETAK PE(l>EPATA KOMl1CHJE



I
B) rpYIIAll,lIJA TEXHlIqKO-TEXHOJIOlllKliX HAYKA

CAJKETAK
PE<I>EPATAKOMHCHJE 0 ITPHJABJhEHHM KAH)l.lI)l.ATHMA

3A H3EOP Y 3BAlhE

I -0 KOHKYPCY
Hasas <PaKYJITeTa: Fpaheaaucxn $aKYJlTeT YHHBep3HTeTa Y Beorpany
Y)Ka HaY'IHa, OL\HOCHOYMeTHI1QKa 06JlaCT: Menauaear H TeXHOJlOrHja rpahea.a
Bpoj KaHL\I1L\aTa KOjl1 ce 6l1pajy: 1 (jenan)
Epoj npajaarseaax KaHL\I1L\aTa: 1 (jenan)
MMeHa npajaerseanx KaHL\HL\aTa:

1. np HeHaJ lIBaHHlUeBHli

II-0 KAH)l.lI)l.A TlIMA
1) - OCHOBHU 6uorpalJlcKu nenana
- MMe, cpemse HMe H npesmre: HeHaJ( E. lIBaHHlUeBHli

- ,[(aTYM H MeCTO poheisa: 25.11.1960. ron, MOCTap, EHX

- Y CTaHOBa rzie je 3anOCJIeH: Tpaheaancxa $aKYJlTeT YHHBep3HTeTa Y Beorpany
- 3Balhe/paL\HO MeCTO: BaHpe.ll.HH npotpecop
- HaY'IHa, OL\HOCHOYMeTHH'IKa 06JlaCT Menausrear H TeXHOJlOrHja rpahen,a

2) - CTpY'IHa 6uorpalJluja, .r.unJlOMe U snarsa
OCHOBHecmyou;e:
- Ha3HB YCTaHoBe: Fpaheaaucicn $aKYJlTeT YHHBep3HTeTa Y Beorpany
- MeCTO H rOL\HHa aaspurerxa: Beorpan, 1986. rozmae

Macmep:
- Ha3HB YCTaHoBe:

- MeCTO H rOL\HHa 3aBpWeTKa:

- Y)Ka HaY'IHt, OL\HOCHOYMeTHl1'1Ka 06JlacT:

Mazucmepu;YM:
- Ha3HB YCTaHOBe: Fpaheaanctca $aKYJlTeT YHHBep3HTeTa Y Beorpany
- MeCTo H rOL\HHa aaspurerxa: Beorpan, t 999. ronnne

- Y)Ka HaY'IHt OL\HOCHOYMeTHH'IKa 06JlacT: MeHaUMeHT H TeXHOJlOrHja rpahea,a
lloKmopam:
- Ha3HB YCTaHOBe: Fpaheeuacxn $aKYJlTeT YHHBep3HTeTa Y Beorpany
- Mecro H rOL\HHa OL\6paHe: Beorpan, 2007. rOL\HHe

- HaCJlOB L\HCepTaUHje: Ynpann.an,e H36opOM yroeopne crpareruje Y rpahesuaapcray ya npHMeHY
'reopuje $a3H (paCnJlHHYTHX) cjcynoaa
- Y)Ka HaY'IHa, OL\HOCHOYMeTHH'IKa 06JlacT: Meuausreur H TeXHOJlOrHja rpahen.a
)1ocaoaUlfbu U360pu y HacmaBHa u Hay'lHa 3Bafba:
1999. rO.ll.HHe aCHCTeHT-

2008. rO,!!,HHe ,!!,oueHT
I2013. rO,!!,HHe BaHpe.ll.HH npocbecop-

2018.ro,!!,HHe peH360p sa BaHpe,!!,Hor npo(j)ecopa



3) Hcnyn.eaa YCJIOBH sa H360p Y anan,e pe,lJ,OBHHnpoipecop _

06ABE3HII YCJIOB*:

ouena / 6poj rO,lJ,HHa

(3aoKpYJlCUmU UCnr-beH YCfl06 sa 36Q/-be y «oje ce 6upa) pannor HCKycTBa

1 Ilpncrynao npenaaarse 113 06JlaCTI1 aa xojy ce 6l1pa, n0311TI1BHO

-~ ouea.eno O)J,crpaae BI1COKOIIlKOJlCKe YCTaHOBe

~
II0311TI1BHa ouena nenarouncor pana y CTY)J,eHTCKI1M aaxerasta ,ll;a, oneae 4,60 )J,O4,83 Y
TOKOM uenoxynaor nperxonnor 11360pHor nepnona 2017.r. (5 HajBI11I1a ueua)

3 l1.CKYCTBOY ne)J,arOIIlKOM party ca CTY)J,eHTI1Ma 29 rO)J,I1Ha~ I

6poj MeHTopcTBa / yueurha
(saoxpyocumu ucnyteen YCfl06 sa 36Q/be y «oje ce 6upa) Y KOMHCHjH H LJ;p.

~ I
J Pe3YJlTaTI1 y Pa3BOjy HaY'IHOHaCTaBHor nO)J,MJlaTKa Merrrop 2 )J,OKTOpaHTa (1

znrceprauaja onfipaiseaa) 11

MeHTOp sa BI11I1e)J,eceTI1Ha

~ MacTep panosa

5 )Y'-IelIlne y KOMHCHjl1 sa 0)J,6paHY TpH aaspiuua pa)J,a Ha 10 LJ;OKTOPCKHX

'- aKa)J,eMCKHM cne4I1jaJlHCTI1'-1KI1M, MaCTep I1JlI1 )J,OKTOPCKI1M zracepranaja, 7

crynajaaa Marl1CTapCKI1X reaa, saure
)J,eCeTHHa MaCTep panona

I
6poj paLJ;OBa, HaBecTH '1aConUce, cxynoae, KILHre H

(saoxpyocumu ucnynsen YCfl06 sa seatee Y «oje canurren,a, LJ;pyro

...•. ce 6upa) D.HTaTa H LJ;P

[:) 06jaBJbeH jenaa pana 113 xareropnje M21, 6
M22 HJlH M23 H3 uayxne 06JlaCTI1 sa xojy ce

....••. 6Hpa

J Caonurreaa )J,Ba pa)J,a Ha HaY'-lHOM I1JlI1 38
CTPY'-lHOM cKyny (xareropaje M31-M34 11

~ M61-M64).

V Oojasrseaa )J,Bapana H3 xareropnje M21, M22 6
HJlH M23 O)J, npsor H360pa y asaa,e nouenra

--- H3 aayxae 06JlaClTH sa xojy ce 6Hpa

~VCaormrrena TpH pa)J,a na MeI)YHap0)J,HI1M HJlH 11
)J,oManHM HaY'-lHpM cxynoaava (xareropaje

M31- M34 11 ~61- M64) O)J, 11360pa y
npeTXO)J,HO asaa,e 113 uay-nre 06JlaCTI1 aa xojy

/"'\, ce 6l1pa.

~
OPl1rHHaJlHO CTpyqHO ocrsapen,e HJlI1 HaKoH 11360pa aa s.npodi, ysecreosao na
pyxoaoheise 11J111y-reurhe y npojexry je)J,HOM )J,OManeM H TpH Mel)YHapo)J,Ha

HayqHO-HCTpa)I<HBaqKa npojexara.

PYKOBO)J,HJlaU.I1JlI1capamonc y

peanasauaja seher 6poja npojexara sa

norpefie npaspene. AeTaJbHHje )J,aTOY
asaenrrajy



4

O)]'06peH H 06jaBn,eH YLI6eHHKsa Y)!(Y06JlaCT
sa xojy ce 6Hpa, JOHOrpa¢Hja, rrpaxrmcyu HJlH

I
36HpKaaanaraxa lea ISBN fipojev)

I~ 7

12 06jaBJbeH jenaa pa)]' 113xareropuje M21, M22
IHJlHM23 Y nepaony 0)],nocnemser H360pa H3

aay-me 06JlaCTHJa xojy ce 6Hpa. (sa nOl10611U
I

U360p eaup. npoif?)
l3 CaOrrUITeHaTpH pazra na MeljYHapo)]'HHMHJlH

)]'oManl1MHaY'-lH~Mcxynoaava (xareropnje
M31-M34 H M61-M64) y nepnony 0)],
nocneznser H360~a H3 aay-me 06JlaCTHsa xojy
ce 6Hpa. (sa no~o6l1u u360p eaup. npotp)
Ofijaan.ena nsa 9a)]'a H3xareropnje M21, M22
HJlI1M23 0)],npsor H360pa y saan,e eaapenaor
nporpecopa 113 taY'-lHe 06JlaCTH sa xojy ce
6Hpa.

I~

AYTOPnornaarsa ".ll.eTaJhaH
KOMnapaTUBaH npmeas HOBUXFIDIC-
OBUXYCllOBasa aarpazm.y, u3)],alhe U3
1999." YMOHorpa¢HjH"Ynpasrsan,e
npojexraua y rpahesaaapcray'' ayropa
)]'PEpaHHCJlaBaHBKoBHnaH)]'P)l{eJbKa
Tlorrosuha, y H3)],albYTpaheaaacxe
Klbl1reBeorpan 2005. rozt ISBN 86-
395-0447-4

"DINAMICKI PLANOVI
UTEMELJENI NA CIKLUSIMA
RADA" - rad objavljen u
medunarodnorn casopisu na SCI listi
"GRADEVINAR" no. 111 2013 -
voI.6512013, UDK: UDK
69.008.00l.8:624.032.22 (ISSN (on
line): 1333-9095; ISSN (tisak) 0350-
2465), Zagreb, 2013. (str.993-1002),
(2014 Impact Factor 0,202) autori: dr
Dejan Marinkovic, dr Zoran
Stojadinovic, dr Nenad Ivanisevic -
[M23]

"A COMPUTATIONAL METHOD
FOR LAMINATED COMPOSITE
PLATES BASED ON LAYERWISE
THEORY", rad objavljen u
medunarodnom casopisu na SCI listi
"Composites Part B" Volume 122, 1
August 2017, Pages 202-218 (Impact
Factor 3,850), doi: 10.10161
j.compositesb.2017.03.044, article
reference: JCOMB4978, final version
published online: 18-May-2017, autori:
Rakocevic M, Popovic S, Ivanisevic N -
[M21a]

"THE SUCCESSFUL DELIVERY OF
MEGAPROJECTS: A NOVEL
RESEARCH -METHOD) " - (Paper
ID: 106331]MJ_05_001-017)rad
objavljen u medunarodnom casopisu na
SCI listi "Project Management
Journal" Vo1.48, No.5, Pages 78-94,
October 2017, Publisher Project



,--.-~------------4_------------------_,------------~~------~~~~~~--~~~,
Management Institute, 14 Campus Blvd.,
Newtown Square, PA 19073-3299, USA,
autori: Gorgio Locatelli, Miljan Mikic,
Milos Kovacevic, Naomi Brookes i
Nenad Ivanisevic - [M21]

~ I
~ UI1Tl1paHOCT0)],~0 xerepo UI1TaTa

/16
Y

CaOnUlTeHO= pazrosa aa MeljYHapo)],HI1M
I1lll1)]'oManl1Mcxynoaaaa (xareropaje M31-

I

M34 11M61-M64) 0)], xojnx jenan Mopa na
I6y)]'e rrrrenapno I(Pe)]'aBalheHllHnpenaaan,e no

n03HBY Ha MerYHapo)],HoM Hlll1 )]'oManeM
HaY'lHOMcxyny 0)], 11360pay nperxoznro asarse
ll3 nay-me 06llaCrl1 aa icojy ce 6Hpa

18

10 panona
[M33] H

1 npenasan.e
no n03HBY
[M31]

"APPLICATION OF ARTIFICIAL
NEURAL NETWORKS IN
HYDROLOGICAL MODELLING
IN KARST" rad objavljen u
medunarodnom casopisu na SCI listi
"GRADEVINAR" (eng. "CIVIL
ENGINEER") - Volume 70 (2018),
Issue 1, UDK: 624+69(05)=862, ISSN
(electronic version): 1333-9095, ISSN
(printed version): 0350-2465, (2016
Impact Factor 0,323) (str. 1-10), doi:
https://doi.org/l0.14256/JCE.1594.2016,
autori: Miljan Kovacevic, Nenad
Ivanisevic, Tina Dasic i Ljubo Markovic
- [M23]

26 UI1TaTajeBH)],eHTl1paHOY lI,HTaTHoj

6a3H SCOPUS, 0)],Tor 18 xerepouarara
(norspna EH6llHoTeKeI'pahenaacxor
<l!aKYrrrera)
"AKTYEJlHA CTPATErHJA
PEAJlH3AIJ,HJE H3rp A)l;lbE
AYTOnYTEBA Y PEnYEJlHIJ,H
CPEHJH" - npenanarse no n03llBY
npeaeirrapano xao YBO)],HOH3llaralhe na
atrrepaauaoaanaoa aaysao-crpyxaov
cxyny "14 KOHrPEC ,nPYIllTBA
rPAnEBHHCKMX KOHCTPYKTEPA
CPEHJE 2014" HOBll Can 24-26. cerrr,
2014. (360pHHK panosa ISBN 978-86-
85073-19-9, COBISS.SR-ID 209958412,
cTp.l09-120). ITOTBp)]'a nrxc
6p.04/2017 0)],17.11.2017. [M31]

"CRITICAL RISKS IN SERBIAN
INFRASTRUCTURE PROJECTS" -
pan npesearnpan na 11th International
Conference "Organization, Technology
and Management In Construction",
Dubrovnik, Croatia 28-30. Cerrreufiap
2013. roznrue (Book of Abstracts ISBN
978-953-7686-03-1, str 32,
PROCEEDINGS, ISBN 978-953-7686-
04-8, str.296-307) (M. Maxnh, 3.
Ilerojeanh HH. HBaHI11I1eBl1n)[M33]



"COMPARISON OF RISKS
AFFECTING TRADITIONAL AND
SUSTAINABLE CONSTRUCTION
PROJECT GOALS" pazr npesearapan
na "IeTBPTOM MefjYHapo.n;HoM
cHMrr03HjYMY INST ALACIJE &
ARHITEKTURA, Eeorpan, Cpfinja, 7.
HOBeM6ap2013. (360pHHKpanosa ISBN
987-86-7924-11-5 CTp. 158-164) MHJbaH
MHKIill, 30paH CToja.n;HHoBHU,Henan
I1BaHHllIeBHu)[M33)

IIOEOJblIIAlhE TJIA - METO,n:A
"MHJElIIAlhE HA .nanv
MJECT A" (MIP) - pan npesenrapaa
Ha 16th International Symposium of
Macedonian Association of Structural
Engineers (MASE 16) OXPH,[(,
Maxezronnja, ozipacaa on l. no 3.
oKT06pa 2015 (PROCEEDINGS ISBN
608-4510-26-4, CTP 996-1002)
(I1BaHaTewoBHu, )J,YWKOJIY"lHU,JeJ1eHa
Ilejcsah, Heaazr I1BaHHllIeBHu)(M33)

"AKTYEJIHO CTAlhE
PEAJIH3AU;HJE H3rp A,n:lhE
AYTOIIYTEBA Y PEIIYE.JIlII.I.II
CPEHJH" - pan npeaearnpan aa 6.
HHTepHaUHOHaJ1HOMHaY"IHO-cTPY"IHOM
cxyny rrAlJEBI1HAPCTBO - HAYKA
11TIPAKCA 2016, )l{a6./baK,Ilpaa [opa,
o.n;p)KaHOMon 7.n;0 II. MapTa 2016,
(PROCEEDINGS ISBN 978-86-82707-
30-1, CTP 996-1002) (Henan
l1BaHHweBHu, )J,paraH ApH3aHoBHu,
Ilpenpar Ilerpoaajesnh) [M33]

"AHP BASED CONTRACTOR
SELECTION PROCEDURE FOR
HIGHWAY INFRASTRUCTURE
PROJECTS IN SERBIA" - pan
npesearapan 12th International
Conference "Organization, Technology
and Management In Construction" -
OTMC 2015, Primosten, Croatia 02-05.
Septembar 2015. godine (Book of
Abstracts ISBN 978-953-7686-05-5, str
38), PROCEEDINGS ISBN 978-953-
7686-06-2, str.206-214) (Mapaja
Ilerponajesah, AHa HHKOJ1HU,MH./baH
MHKIillHHenan I1BaHHweBHu)



"YTHIJ,AJ CTAPOCTH
rPAllEBHHCKE MAlllHHE HA
TPOlllKOBE PA,LI:A"- pan
npeaenrnpan aa CI1Mn0311jYMY APYlIITBa

rpaljeBI1HCKHX KOHCTpYKTepa Cpfinje
2016, 3JlaTH60p, Cpfinja, OJl,p)l(aHOM OJl,

15 Jl,0 17. cerrrevfipa 2016, (360PHI1K

panosa ISBN 978-86-7892-839-0, CTp

1121-1128) (Ilpenpar Ilerponajeaah,

.ll.paraH ApI13aHOBHn, Henan
I1BaHHlIIeBHn H Hrop MHJlOlIIeBHn)

[M33]

I~ Kn.nra H3 penesatrrae 06nacTH, OJl,06peH

u6eHHK sa Y)l(Y ofinacr sa xojy ce 6Hpa,

nornaarse y OJl,06peHOM yu6eHHKY 3a Y?K)'

ofinacr 3a K01Y ce 611pa HnH npeBOJl,

HHocTpaHor yufieaaxa OJl,06peHOr sa Y)l(Y

ofinacr sa xojy ce 6Hpa, 06jaBJbeHH Y nepaony
OJl,H360pa Y HaCTaBHH'-IKO asaa.e

3 "PA3BOJ HH<I>PACTPYKTYPHHX
npOJEKA TA" BOJl,H'-I 3a j eJl,I1HHJJ,e

nOKaJIHe cauoynpase - ayrop KIhHre y
H3J1,alhY Cranae KOH¢epeHJJ,l1je rpanoaa
H onlIITHHa, Eeorpan 2012. rOJl,HHe,
ISBN 978-86-88459-13-6, COBlSS.SR-
ID 193638668 (ayropu H.I1BaHHlIIeBHn,
r.JIaJapeBl1n, Hrop EYPaJl1H, Henan
1.JonHn 11Eopa 06paJl,OBl1n)

Epoj panosa xao ycnos aa MeHTopCTBO y

BoljelhY Jl,OKT. Jl,HCepT. - (CTaHJI,apJl, 9
IlpaBHnHHKa 0 CTaHJI,apJl,HMa... )

5

H3EOPHH YCJIOBH:
(usaiipamu 2 00 3 YCRO(JQ) 3aOKpYJlCUmu 6RuJlCe oopeonuue

(uajuan.e no jeoua U3 2 usabpaua ycnoea)

1. TpY4Ho-npo¢ecHOHanHI1
Jl,OnpI1HOC

1 .IlpeJl,ceJl,HHK Hnl1 4JlaH ypeljl1Ba4Kor oJl,60pa HaY4Hor 4aconHca HJlH
OpHI1Ka panosa y 3eMJbl1 I1JlH HHocTpaHcTBY.

2 .Tlpeztcennax Hnl1 -rnan opraaaaauaoaor onfiopa I1nH Yl.JeCHI1K na
CTPYl.JHHM HnH Hay4HHM cxynoaava HaJJ,HOHaJlHOr HJlI1 MeljYHap0Jl,HOr

Boa.
3. Ilpenceznmx I1nl1 xnan y KOMHcHjaMa sa H3paJl,y 3aBplIIHHx panoaa aa
aKaJl,eMCKI1M cneJJ,HjaJlHCTH4KHM, MacTep H Jl,OKTOPCKHMcrynajava.

4. ~YTOP HnH xoayrop ertafiopara Hnl1 cTYJI,Hja.
PYKoBOJl,HnaJJ,I1nH CapaJl,HI1K Y peanaaaunja npojexara,

6 I1HoBaTop, ayrop HJlI1 xoayrop npaxsaheaor nareara, TeXHI1l.JKOr
aanpehersa, excneprusa, peueaanja panosa I1JlI1 npojexara,

7 ocenosan,e JlI1JJ,eHJJ,e.

2. onpHHOC aicanevcxoj H
npoj 3ajeJl,HI1JJ,H

peJl,CeJl,HHKHJlI1 l.JJIaHoprana ynpasrsaa,a, CTpY4Hor oprana, nOMOnHI1X

CTPY4HI1X opraaa I1nl1 KOMl1cl1ja aa ¢aKYJlTeTY I1nl1 YHI1Bep311TeTY y 3eMJbl1
Hnl1 I1HocTpaHcTBY.
2. nan CTpY4Hor, 3aKOHOJl,aBHOr I1JlI1npyror opraaa 11KOMl1cl1ja Y umpoj

YlIITBeHoj 3ajeJl,HI1l\I1.
3. yxosohea,e aKTHBHOCTI1Ma OJl,snaaaja aa PaJBOj 11yrnezi ¢aKYJlTeTa,

HOCHO Y HI1Bep311TeTa.

4. Pyxoaoheu,e Hnl1 ysemhe Y BaHHaCTaBHI1M aKTI1BHOCTI1Ma CTYJI,eHaTa.
5. -teurhe Y HaCTaBHI1M aKTI1BHOCTI1Ma KOjl1 He aoce ECIlE 60Jl,OBe
nepvaaearao oopasoaas,e, xypcesx y 0 raaasanaju npO¢eCI10HaJIHI1X



yscersa 11I1HCTI1TYUl1ja I1JII1CJI.).

ovahe I1JII1MeI)YHapOL\He aarpane 11rtpasnan.a Y Pa3BOjy otipasoaaa,a

JII1 HaYKe.

1. Y4elIIne Y peamrsauaja npojexara, cryzmja I1JII1L\PYrI1X HaY4HI1x

ocrsapea.a ca L\pyrl1M BI1COKOlIIKOJICKI1M I1JII1 HaY4HoI1CTpa)!(I1Ba4KI1M

YCTaHoBaMa y 3eMJbl1 I1JII1 I1HocTpaHcTBY.

OaL\HO aaraacosarse y HaCTaBI1 I1JII1 KOMl1cl1jaMa na L\pyrl1M

BI1COKOlIIKOJICKI1M I1JII1 HaY4HoI1CTpa)!(I1Ba4KI1M YCTaHoBaMa y 3eMJbl1 I1JII1

HocTpaHcTBY,

3 yxosohen,e I1JII14JIaHCTBO y OpraHI1Ma I1JII1 npo<}leC110HaJIHM

YL\py)!(elbI1Ma I1JII1opramnauejava Haul10HaJIHOr I1JII1 MeI)YHapOL\HOr

I1Boa.

xenrhe y nporpamnra pasjaene HaCTaBHI1Ka 11CTYL\eHaTa.

-reurhe y I13paL\1111cnposohea.y 3ajeL\H114KI1X CTYL\l1jCKI1X nporpava.
OCTOBalba 11rtpenaaarsa no n0311BY na YHI1Bep311TeTI1Ma y 3eMJbl1 I1JIU

I1HocTpaHcTBY·

3. apazusa ca L\pyrl1M

I1COKOlIIKOJICKI1M,

HaY4HoI1CTpa)!(I1Ba4KI1M

YCTaHoBaMa,OL\HOCHO

YCTaHOBaMa xyrrrype 11 I

YMeTHOCTI1 y 3eMJbl1 11

I1HOCTpaHCTBY

• qJlaH pe)1.aKuioHor 0L\60pa xaconaca "M3rp A)l,lhA"
qJlaH HayqHO~ 0L\60pa aa qeTUpU MeijYHapOL\Ha aaysnro-crpysua cicyna
JIuQeHQa MHlkelhepcKe tcomope Cp6uje (naneaua 310 5615 03)
CTaJlHU CYL\CJHeeurrax aa 06JlaCT rpaheaauapcrao (Peureu,e 6poj 740-05-01891/2010-03)
JIHI.~eHQa MH~HcTapcTBa !J>HHaHcHja aa npmea,e npouene BpeL\HOCTHHenOKpeTHOCTH 6p.52
ille!J> KaTeL\Pf aa npaarsaa,e npojereruwa y rpaheeauapcray (0)1.oKT06pa 2017. rO)1.HHe)
qJlaH ynpanaor 0)),60pa "Kopu)),op 10" )),.0.0. (0)), OCHHBalha !J>e6pyapa 2009. rO)),HHe )),0 !J>e6pyapa
2011 xana je fpe)),Y3efte npepacno y "KOPH))'OPH Cpfinje", a cana qJlaH Cxynurrnae
IIoce6HH caBeTHHK MHHHcTpa aa HaQuOHaJlHH HHBeCTHQHOHH nnan (OL\ oKT06pa 2008. rO)),HHe )),0
4>e6pyapa 2011.)
CaBeTHHK IIJL\npe)),ce)),HHKa Bnane sa eKoHoMHjy H perHOHaJlHH paaaoj (OL\ anpuna 2011 rO)),HHe L\O
jyna 2012. rokHHe)

IIoce6HH caB~THHK MHHHcTpa sa perHOHaJlHH paasoj H JlOKaJlHY casroynpaay (0)), HOBeM6pa 2012.
ronnae no 29.laBrYCTa 2013. rO)),HHe H 0)),02.oKT06pa 2013.ro)),HHe)),0 27.anpHJla 2014. rO~HHe)
3aMeHHK TymHOQa Cyaa qaCTH Haacea.epcxe rcosrope Cp6Hje 0)1. OCHHBalha Cyna 2005. rOL\HHe )1.0

I

4>e6pyapa 2013.
qJlaH HaL\30dHOr 0)),60pa MH)!(elhepCKe KOMope Cpfinje (0)), 4>e6pyapa 2013. romme no oKT06pa 2014.
rO)),HHe) I
YnpaBHHK MHcTHTYTa aa ynpaan.an.e npojexrnsra y rpaheeuuapcray na Fpaheauacxora 4>aKYJlTeTY
y Beorpany (f)), 2012. rO)),HHe L\OoKT06pa 2017. ron)

Tocryjyhn HaCTaBHHK na YHHBep3HTeTY U:PHe rope, I'paheenacxon 4>aKYJlTeTY y IIo)1.ropHQH
(Ilpna Topa) 10)),2009. rO)),HHe

•
•
•
•
•
•

•

•

•

•

•

•

•



1111 - 3AKJhYQHO MHlllJhElhE H nPE)l,JIOr KOMHCHJE

O)],JlYKOMIl360pHor Be~a Fpahesaacxor tPaKYJITeTa YHHBep3HTeTa Y Eeorpany 0)], 22.11.2018. rO)],HHe onpehena
CMO sa 'IJlaHOBe KOMJcHje sa npanpeuy asaeurraja no pacnHCHHOM KOHKYpCYaa 11360p jenaor penoauor
npodiecopa sa ylKY HaY'IHY 06JlaCT MEHAI,IMEHT 11 TEXHOnOrl1JA rPA'DEIDA. Ha pacmrcaan KOHKYpCY
nponHCHOM pOKY npajasao ce cavo B. nporp. )]'P Henan I1BaHHweBHn nann.mos.rpah, )],HnJI.npaBHHK. Ha OCHOBY
H3HeTHX nonaraxa, YBH)],a Y pan Y npeTXO)],HOMnepuony H nerarsae aaanaae H npmcasa HaCTaBHor, aa y'IHO-
HCTpalKHBa'lKOr H CTpY'IHOr pana, KOMHcHja xoncraryje na B. nporp. )]'P Henan I1BaHHweBHn nnnn.mos.rpah,
)],HnJl.npaBHHK acnyisaea CBe IlpaBHJlHHKOM 0 MHHHMaJIHHMYCJIOBHMa aa crauan,e snau,a HaCTaBHHKa aa
YHHBep3HTeTY Y Beorpany (rJlaCHHK YE 6p. 192,2016) nponacane 06aBe3He H H360pHe YCJlOBe, xao H YCJlOBe
npensaheae 3aKoHoM 0 BHCOKOM06pa30Ba1hY H onrosapajyhav nO)],3aKOHCKHMaKTHMa aa H360p y asaa,e
PEll,OBHOr IlPO<1>ECOPA aa ylKy nay-my 06JIaCT MEHAI)MEHT 11TEXHOnOrl1JA rPA'DEIDA.

Ha OCHOBYcsera H3JloJeHor, KOMHcHja npeanaace H36oPHOM sehy Tpaheaaacicor lilaKYJITeTa YHHBep3HTeTa
Y Beorpany na YTBP.ll.Hnpennor sa H360p aaapenaor npoej) . np Henana HBaHHlUeBHlia nnnrr. HHIK. rpaij,
.ll.HnJI. npanauxa Y saan,e PE)l,OBHOr IIPO~ECOPA sa ylKY HaY'IHY 06JIaCT MEHAl,IMEHT H
TEXHOJIOrHJA rPAllElhA H na ra ynyrn Behy Fpaheaaacxo-yptiaaacrwnorx HaYKa YHHBep3HTeTa y
Eeorpany pazur nasau.a MHWJbelha H CeHaTY YHHBep3HTeTa y Beorpany pana nonomen.a O)],JlYKe0 H360py Y asan,e
penoenor nporpecopa.

MeCTO H )],aTYM:Eeorpan, 17.12.2018. ron

IlOTIlliCI1
qnAHOBA KOMI1CI1J

...:-
~G~

1. Ilpotp, np. )l{HBOjHHIlpaurseauh, .ll.HnJl.HHlK.rpah.
penosaa nporpecop I'pahesnacxor lilaKYJITeTa
YHHBep3HTeTa Y Eeorpany (y neH3HjH)

2. Ilporp. np, EpaHHCJlaB I1BKoBHn, mmn. HHlK.rpalj.
penoaan npodiecop Fpaheaaacxor tPaKYJlTeTa
YHHBep3HTeTa Y Eeorpany (y neH3HjH)

3. Il o¢.)],p MHJlOW Kneaceanh, znmrt. HHlK.rpah.
p. )],OBHHnpodiecop YHHBep3HTeTa Ilpne rope,

paljeBHHcKH tPaKYJITeTy Ilonropnua




