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Списак предмета које наставник држи у текућој школској години
Р.Б.
назив предмета
врста студија
1.

Историја уметности - вежбе

Туризам, основне струковне студије

2.

Практична настава III

Туризам, основне струковне студије

3.

Стручна пракса III

Туризам, основне струковне студије

4.

Социологија - вежбе

Сви смерови, основне струковне
студије

5.

Организационо понашање - вежбе

Пословно управљање,
специјалистичке струковне студије

6.

Организациони дизајн - вежбе

Пословно управљање,
специјалистичке струковне студије

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
Један од водича ангажованих за једнодневну стручну праксу „Новија архитектура
1.
Београда“, аутор проф др Александар Кадијевић, управник Одељења за историју уметности
Филозофског факултета у Београду, Београд, 06.06.2014.

2.

Учешће на међународној изложби „Архитектура на маргинама“, Дом омладине Београда,
Београд 14-24.04.2014.
Изложба је након београдске премијере пресељена у Ниш, радови су презентовани у оквиру
Дана архитектуре Ниша а након тога у Бања Луку где је презентована у оквиру
архитектонског факултета и у банским дворима.

3.

Учешће на изложби „Прецртана стварност“, Нова галерија, Андрићев венац 6, Београд,
28.01.2013.

4.

Јевтовић А., Београдски мостови – иза кулиса, Build magazin број 21, година VI, Београд,
2012, стр. 54-61, ISSN 1452-8495

5.

Публиковани рад
Бундало И., Јевтовић А., Нови српски меморијал – централно спомен обележје, Источна
Илиџа, Простори памћења. Зборник радова, том 1: Архитектура, Одељење за историју
уметности Филозофског факултета Универзитета у Београду, Београд, 2013, стр. 354-364,
ISBN
978-86-88803-33-5
Саопштени рад
Бундало И., Јевтовић А., Нови српски меморијал – централно спомен обележје, Источна
Илиџа, Међународни научни симпозијум „Простори памћења: архитектура, баштина,
уметност“, 12-15.април 2011, Београд.

6.

Публиковани рад

Марчета Л., Ивовић Б., Јевтовић А., Делић – Николић И., Evaluation of the state of the stone in
the plinth of the hotel „Moscow“ in Belgrade (Serbia), Трећи Интернационално научно-стручни
скуп „Грађевинарство - наука и пракса“. Зборник радова, књига 2, Универзитет Црне Горе,
Грађевински факултет, Подгорица, 2010, стр. 1551-1556, ISBN 978-86-82707-19-6
Саопштени рад
Марчета Л., Ивовић Б., Јевтовић А., Делић – Николић И., Evaluation of the state of the stone in
the plinth of the hotel „Moscow“ in Belgrade (Serbia), Трећи Интернационално научно-стручни
скуп „Грађевинарство - наука и пракса“, 15-19. фебруар 2010, Жабљак.
7.

Учешће са анимираним филмом на изложби студентских радова „Анимација, АПРИЛСКИ
СУСРЕТИ 2011“, Студентски културни центар, Београд, 01.04.2011.

8.

Учешће са пројектом на изложби студентских радова „Космос – архитектура у свемиру“,
Архитектонски факултет, Београд, 17.03.2009.

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата
Укупан број радова са SCI (SSCI)
листе
Тренутно учешће на пројектима

Домаћи

Међународни

Усавршавања
Други подаци које сматрате релевантним








Самостална изложба илустрација „Ain’t No Grave“ у галерији Штаб, Београд 14.07.2016.
Изложба је након београдске премијере пресељена у галерију Културног центра у Параћину
(09.09.2016.), радови су презентовани у оквиру манифестације „Крстовданске свечаности“,
организоване од стране Туристичке организације Параћин.
Учешће на семинару о регионалној сарадњи „Профилисање високог струковног образовања“ у
организацији Конференције академија струковних студија Србије, 06.03.2015. у Београду;
Члан редакције P.U.L.S.E. / интернет магазина за уметност и културу (од 2012. год.)
Сарадник на књизи као и учешће у дизајнирању монографије Слободан Рајовић,
„АРХИТЕКТУРА: 33 конкурсна пројекта / Слободан Мића Рајовић“; (сарадници на књизи
Бранислав Савић, Александра Јевтовић, Ален Спахић), Београд, 2011, ISBN 978-86-914991-0-5
Учесник тросеместралног курса Дигиталне анимације Архитектонског факултета (2007-08.
год.)
Учесник радионице Архитектонског факултета у истраживачкој станици Петница на тему
„Архитектура у свемиру“ (2008. год.)

