Братислав Бранковић, дипл. инг. арх
Биографски подаци
Име презиме

Братислав Бранковић

Место и датум рођењa

Београд, 23. април 1979.

Адреса

Дубровачка 14, Стари град, Београд

Телефон

063.341.107; 011.2187.852

E-mail адреса

office@proces.rs

Подаци о школовању
Основно образовање

ОШ „14. октобар“, Београд 1986 – 1994.

Средње образовање

Архитактонска Техничка Школа, Београд, 1994 – 1998.

Основне студије

Специјализација

Архитектонски факултет Универзитета у Београду,
Београд, 2000 – 2007.
Архитектонски факултет Универзитета у Београду (пет година
студија по пре-болоњском систему)
звање: дипломирани инжењер архитектуре; просечна оцена: 8,30
Дипломски рад: „Национални центар Србије“
ментор: мр доцент Иван Куцина
/

Магистратура

/

Докторат

/

Усавршавања у земљи и
иностранству

MBA/S архитектонски биро, Stuttgart

Мастер

LEED Green Associate program, први степен,
Colliers International + USAID, 2009. Београд
Школа наслеђа, семинар, Етнографски музеј и Школа наслеђа из
Вандеје, Француска, 2011. Београд
Failed Architecture, петодневна истраживачка радионица о
Савамалој, април 2012. КЦ Град, Београд

Страни језици

„Аrchitecture and children“ конференција, у организацији UIA
(International Union of Architects), Беч, мај 2012.
Енглески језик

Подаци о запослењу
Рад на факултету
Звање / Радно место
1. Сарадник у настави на предмету
Процес пројектовања, студио
професора Милана Лојанице
2. Сарадник у настави на предмету
Процес пројектовања, студио
професора Милана Лојанице
3. Сарадник у настави на предмету
Синтезни пројекат 3, студио
професора Драгана Стаменовића
4. Сарадник у настави на предмету
Процес пројектовања, студио
професора Борислава Петровића
и Ивана Рашковића
5. Сарадник у настави на предмету
Синтезни пројекат 3, студио
професора Драгана Стаменовића
6. Сарадник у настави на предмету
Процес пројектовања, студио
професора Борислава Петровића
и Ивана Рашковића
7. Сарадник у настави на предмету
Синтезни пројекат 3, студио
професора Драгана Стаменовића
8. Сарадник у настави на предмету
Студио пројекат 1, студио
асистента Милоша Комленића

Назив факултета

од – до

Београд, Архитектонски
факултет

школска 2002/2003

Београд, Архитектонски
факултет

школска 2003/2004

Београд, Архитектонски
факултет

школска 2003/2004

Београд, Архитектонски
факултет

школска 2004/2005

Београд, Архитектонски
факултет

школска 2004/2005

Београд, Архитектонски
факултет

школска 2005/2006

Београд, Архитектонски
факултет

школска 2005/2006

Београд, Архитектонски
факултет

школска 2006/2007

Рад ван факултета
Радно место
1. Пројектант сарадник
2. Самостални архитекта и
едукатор
3. Технички директор/
аутор/реализатор пројеката
(хонорарни ангажман)
4.

5.

6.

7.

Где

од – до

Кониел - Ружица и Јован
Сарић

2007. – 2008.

Београд

2011. –

ПРОЦЕС едукативна
архитектура, Београд
(статут у прилогу)
БИНА – Београдска
Аутор и реализатор едукативних интернационална недеља
програма (хонорарни ангажман)
архитектуре, Београд
(каталог у прилогу)
Аутор и реализатор
Музеј града Београда,
архитектонских едукативних
Београд (уговори у
програма
прилогу)
Сарадник, аутор и реализатор
Центар за промоцију науке
архитектонских едукативних
РС, Београд (уговори у
програма
прилогу)
Ментор архитектонских
едукативних програма у оквиру
обновљене Летње школе
Летња школа архитектуре
архитектуре у Петници – по
у Петници, Петница
позиву групе студената
иницијатора обнове ЛША

2011. –

2010. –

јун 2011. –

јун 2011.

септембар 2012.

Подаци о уметничком / стручно уметничком / научном / раду
Списак изведених, изложених, снимљених, реализованих, објављених дела
Дело

Где

Када

Изведено / у извођењу
1. Ентеријер продајног простора за Кнеза Милоша, Београд
фирму Техно Биро са дизајном
комадног намештаја - изведено
2. Кабинетски ормар, комадни
Задужбина Манастира Хиландара,
намештај - изведено
Београд
3. Ентеријер стана са дизајном
Дубровачка, Београд
комадног намештаја - изведено
4. Стамбено пословни објекат у
Будва, Црна Гора
Будви / Црна Гора, сарадник на
пројекту у офису Јована и Ружице
Сарић - изведено
5. Урбана вила на Северном
Северни Булевар, Београд
Булевару у Београду, сарадник на
пројекту у офису Јована и Ружице
Сарић - изведено
6. Дом за стара лица у Ваљеву,
МЗ Градац, Ваљево
сарадник на главном пројекту са
аутором Милошем Комленићем уизвођењу
7. Стамбено пословни објекат Шкаљари, Црна Гора
Шкаљари, сарадник на пројекту са
аутором Милошем Комленићем у извођењу
8. ПИТУРА пословни објекат Земун, Београд
Земун, сарадник на пројекту са
аутором Милошем Комленићем у извођењу
9. De Belja House, адаптација и
Бар, Црна Гора
доградња породичне куће,
Бар/Црна Гора - у извођењу
10. Ентеријер стана са дизајном
Дунавски Кеј 5, Београд
комадног намештаја - изведено

2004.

2007.
2007.
2007.

2008.

2008.

2008.

2008/2009.

2010.

2011.

11. Инсталација „Капија Конак кнегиње Љубице, Београд
доминантни мотив креативног
процеса Богдана Богдановића“ изведено
12. Изложбена поставка резултата
Конак кнегиње Љубице, Београд
пратећег едукативног програма уз
изложбу „Богдан Богдановић –
уклети неимар“, менторски рад изведено
13. Етерна – гинеколошка клиника – Булевар краља Александра,
идејни пројекат ентеријера –
Београд
изведено
14. Главни пројекат приступне зоне и Термоелектрана Никола Тесла –
адаптације улазног хола ТЕНТ А – објекат ПД Тент/Тент А
тренутно у извођењу
Богољуба Урошевића Црног 44,
Обреновац
Изложени архитектонски и
урбанистички пројекти
15. Колективна изложба конкурсних Свечана сала, Друштво Архитеката
радова - Архитектонско
Београда
урбанистичко анкетног конкурса,
Трг Славија, као члан тима
16. Колективна изложба конкурсних YMERE, Nederland
радова - програмско архитектонски
конкурс, YMERE - Nederland, као
члан MBA/S (Sttugart) офиса
17. Колективна изложба конкурсних БИНА 09 Турско Купатило,
радова - Архитектонско-анкетног Београд
конкурса за решење
Новобеоградског Сплава
18. Селекција пројеката урбаног
Belgrade Design Week, Београд
дизајна – пројекат игре у градском
простору – Shadow seducement
urban play
Селекција 4 пројекта за on-line
19. Tara shelter
20. Danube shelter
21. Međuvršje shelter

изложбу Design It: Shelter
Competition, конкурс за решење
склоништа намењеног учењу и
одмору, у организацији Guggenheim
музеја и Google SketchUp-а

2011.

2011.

2012.

2012/2013.

2005.

2005.

2008.

2009.

2009.

22. Osječani shelter
23. Колективна изложба конкурсних Перјанички дом, Подгорица, Црна
радова - АрхитектонскоГора
обликовно решење склоништа
дуж планинарских и

2009.

бициклистичких стаза у Црној
Гори, 1. награда на
међународном конкурсу
24. Колективна изложба конкурсних
радова - Инфо објекат, 1. награда
на међународном конкурсу
25. Селекција пројекта за 31. салон
архитектуре - Идејно решење за
пословну зграду ПИТУРА,
Београд, коаутор пројекта
26. Колективна изложба конкурсних
радова - Трг Републике и Рибља
Пијаца, Нови Сад
27. Колективна изложба конкурсних
радова - Анкетно архитектонско
урбанистичко решење централне
градске пијаце - Каленић признање ван услова конкурса
28. Колективна изложба конкурсних
радова за Супернатурал еко
павиљон
29. Колективна изложба конурсних
радова - Идејно програмско архитектонско решење винског
комплекса Шипчаник Подгорица
30. Колективна изложба конкурсних
радова - идејно урбанистичко архитектонско решење уређења
централне зоне Врања
31. Селекција пројекта за 32. Салон
архитектуре - Централна градска
пијаца Каленић - признање ван
услова конкурса
32. Колективна изложба конкурсних
радова - приступне зоне 4 управне
зграде термоелектране НТ и
адаптације улазног хола ТЕНТ А 1. награда на међународном
конкурсу
33. Селекција пројекта за 32. Салон
архитектуре - Склоништа дуж
планинарских и бициклистичких
стаза - 1. награда на
међународном конкурсу
34. Колективна изложба конкурсних

Јадрански сајам, Будва, Црна Гора
(рецензија у оквиру мапе радова)

2009.

32. салон архитектуре,
Музеј примењене уметности,
Београд

2009.

Трг републике, Нови Сад

2009.

Свечана сала, Друштво Архитеката
Београда

2009.

Калемегдан, Београд

2010.

13. Јули Плантаже, Подгорица,
Црна Гора

2010.

Друштво врањских архитеката,
Врање

2010.

32. салон архитектуре,
Музеј примењене уметности,
Београд

2010.

Хол управне зграде ТЕНТ А,
Обреновац

2010.

32. салон архитектуре,
Музеј примењене уметности,
Београд

2010.

Јадрански сајам, Будва, Црна Гора

2010.

радова - Идејни пројекат
архитектонско обликовног и
ентеријерског решења за бунгалов
за смештај четворочлане породице
намењен туризму - 3. награда на
међународном конкурсу
35. Селекција пројекта приступне
БИНА – 5. Београдска
зоне 4 управне зграде
интернационална недеља
термоелектране НТ и адаптације архитектуре, Културни центар
улазног хола ТЕНТ А за изложбу Београда, Београд
"Архитектонски и урбанистички
конкурси у периоду јун2009 мај2010. - БИНА 2010. - 1.
награда на међународном
конкурсу
36. Колективна изложба конкурсних Калемегдан, Београд
радова за идејно архитектонско
решење Центра за промоцију
науке Републике Србије
37. Колективна изложба конкурсних ЈП Дирекција за изградњу
радова – (откуп) пројекат
Панчева, Панчево
Просторно – архитектонско –
визуелног обележја трга Старо
Панчево
38. Изложба „Уметност, архитектура, Културни центар Панчева,
дизајн“ - (откуп) пројекат
Панчево
Просторно – архитектонско –
визуелног обележја трга Старо
Панчево
39. Колективна изложба конкурсних Градска Библиотека, Нови Сад
радова – пројекат доградње
Градске библиотеке у Новом Саду
40. Колективна изложба конкурсних „Друга награда часописа
радова - идејног архитектонског Архитектон“,
решења Kingspan павиљона
кућа Краља Петра I, Београд
архитектуре
Јавне и медијске презентације
архитектонских и едукативних
пројеката
41. Самостално предавање у амфитеатру Амфитеатар Архитектонског
Архитектонског факултета у
Факултета у Београду
Београду на предмету Процес
пројектовања, тема предавања је била
„Савремени приступи и методологије
процесу пројектовања“, које је
одржано студентима треће године

2010.

2011.

2011.

2011.

2012.

2012.

2005.

42. Самостално предавање у амфитеатру Амфитеатар Архитектонског
Архитектонског факултета у
Факултета у Београду

2006.

Београду на предмету Процес
пројектовања, тема предавања је била
„Савремени приступи и методологије
процесу пројектовања“, које је
одржано студентима треће године

43. Селекција видео рада „Анимирани Belgrade Design Week
град“ за пројекат 100% Future
FREEDOM ²
Serbia
44. Инфо објекат, Црна Гора. –
ТВ Будва, Будва
гостовање у својству аутора
45. Јавна презентација измењеног
идејног пројекта приступне зоне и
адаптације улазног хола ТЕНТ А,
(у односу на првонаграђени
пројекат на конкурсу) пред
бордом директора ТEНТ –
одобрење за израду главног
пројекта
46. Објављен текст „Едукација и
креативни подстицај деце и
младих“, коаутор

ПД Тент, Обреновац

„Форум“ бр. 57, часопис
Удружења архитеката Србије и
Друштва архитеката Београда,
Београд
47. Приказ пројекта „Архитектонско
веб сајт ДАБ-а, секција
– обликовно решење склоништа“
„Конкурсни пројекти“
– 1. награда на међународном
http://www.dab.rs/sr/projekti/item/38
конкурсу
-arhitektonsko-oblikovno-resenjesklonista

јун 2012.

април 2009.

септембар 2011.

2011.

2010.

Пројекти изложени током студија
48. Колективна изложба конкурсних
радова - Архитектонског конкурса
експериманталног карактера Нова дурмиторска кућа
49. Колективна изложба конкурсних
радова - Архитектонско
урбанистичко анкетног конкурса,
Блок 01 - Дедиње
50. групна изложба студентских радова у

Амфитеатар Архитектонског
Факултета, Београд

2003.

Амфитеатар Архитектонског
Факултета, Београд

2004.

Београд, Архитектонски факултет

2001.

51. Колективна изложба најбољих
Београд, Архитектонски факултет
студентских пројеката – Синтезни

2002.

оквиру предмета Архитектонско
цртање из области графичког дизајна
и студије облика

пројекат 2, пројекат
Вишепородично становање
ексклузивног карактера
52. Колективна изложба најбољих
Београд, Архитектонски факултет
студентских пројеката – Синтезни
пројекат 3, пројекат Пословно
трговачки објекат на
Аутокоманди
53. Колективна изложба најбољих
27. салон архитектуре – пратећи
студентских пројеката – Vienna
програм, Музеј примењене
design exchange / пројекат Српског уметности, Београд
културног центра у Бечу
54. Изложба конкурсних радова за
Завод за заштиту споменика
Идејно решење инсталације /
Београда, Београд
симбола у простору Горњег града (каталог у прилогу)
београдске тврђаве

2003.

2005.

2006.

Рецензије за уметнички / стручно уметнички / научни / педагошки
рад
Назив и аутор рецензије
Где и када је објављена
Young Serbs, Весна Вучинић
А10 New European Architecture Magazine,
Избор 6 најперспективнијих младих
архитектонских тимова из Србије са
#33, мај/јун 2010.
резимеом праксе и критичким освртом на
пројекте
Идејно решење адаптације улазних партија
четири управне зграде термоелектрана – 1.
награда - образложење одлуке жирија у
каталог конкурсних пројеката, ДАБ,
саставу: доц. Борислав Петровић д.и.а, Мирјана
фебруар 2010.
Секулић д.и.п.а, Снежана Старчевић д.и.а,
Миљан Шишовић д.и.а, ванр. проф. Милорад
Младеновић д.и.а
Архитектонско-обликовно решење склоништа
каталог конкурсних пројеката, Њемачка
дуж планинарских и бициклистичких стаза у
организација за техничку сарадњу GTZ
Црној Гори – 1. награда на међународном
Montenegro, Министарство туризма Црне Горе,
конкурсу – образложење одлуке жирија у
Архитектонски факултет у Подгорици, Црна Гора
саставу: мр Славица Стаматовић, д.и.а., Сања
септембар 2009.
Љешковић Митровић д.и.п.а., Душанка

Павићевић, Јеврем Чађеновић, Владимир
Булатовић, мр Светлана Перовић
Анкетно архитектонско урбанистичко решење
простора централне градске пијаце Каленић –
признање жирија ван услова конкурса –
образложење одлуке жирија у саставу:
Анамарија Ковенц-Вујић, д.и.а., Мр Никола
Ашанин, Урош Радовић, д.и.м., Мр Зоран
Солујић, д.и.а., Светлана Иванчевић, д.и.а.
Инфо објекат, 1. награда на међународном
конкурсу, приказ пројекта, Тамара Рашовић

каталог конкурсних пројеката, ДАБ,
јун 2009.

часопис „Простор“, Подгорица, јун/јул 2009.

Идејни пројекат архитектонско обликовног Јадрански сајам, Будва, Црна Гора
и ентеријерског решења за бунгалов за
смештај четворочлане породице намењен
туризму – 3. награда на међународном
конкурсу Жири у саставу:
проф. др Горан Радовић, д.и.а., доц.др Рифат
Алихоџић, д.и.а., Милена Нилевић, д.и.а..
Слободан Митровић, д.и.а., Ивана Бабић, д.и.а.

Награде и признања за уметнички / стручно уметнички / научни /
педагошки рад
Награда / признања
Где и када су добијени
1. Уређење трга Славија, архитектонско Београд, 2005. године
урбанистичко анкетни конкурс, сарадник
на пројекту аутора Милоша Комленића,
1. награда
2. Инфо објекат, идејно архитектонско
обликовно решење објекта намењеног
туризму, Црна Гора, коаутор
1. награда на међународном конкурсу

Будва, Црна гора, 2009. године

3. Централна градска пијаца Каленић,
Београд, 2009. године
урбанистичко-архитектонско решење
реконструкције, коаутор
Признање жирија ван услова конкурса

4. Архитектонско-обликовно решење
склоништа дуж планинарских и

Подгорица, Црна гора, 2009. године

бициклистичких стаза у Црној Гори,
коаутор 1. награда на међународном
конкурсу
5. Конкурс за идејно архитектонско
решење улазних партија четири
управна објекта и адаптацију улазног
хола главне управне зграде
термоелектране Никола Тесла (ТЕНТ),
коаутор
1. награда

Обреновац, 2010. године

6. Бунгалов идејни пројекат архитектонско Будва, Црна гора, 2010. године
обликовног и ентеријерског решења за
смештај четворочлане породице намењен
туризму, коаутор
3. награда на међународном конкурсу
7. Старо Панчево, конкурс за израду
Панчево, 2011. године
идејног решења просторно
архитектонско/ скулптуралног визуелног
обележја, коаутор Откуп

Подаци о раду у развоју наставе и других делатности
Факултета и Универзитета

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Активност / Функција
Сарадник у настави на предмету Процес пројектовања
професор Милан Лојаница
Сарадник у настави на предмету Процес пројектовања
професор Милан Лојаница
Сарадник у настави на предмету Синтезни пројекат 3
студио професора Милана Лојанице
Сарадник у настави на предмету Процес пројектовања
професор Борислав Петровић/Иван Рашковић
Сарадник у настави на предмету Синтезни пројекат 3
студио професора Драгана Стаменовића
Сарадник у настави на предмету Процес пројектовања
професор Борислав Петровић/Иван Рашковић
Сарадник у настави на предмету Синтезни пројекат 3
студио професора Драгана Стаменовића
Сарадник у настави на предмету Простор и облик
асистент: Милош Комленић

Период рада
Београд, Архитектонски факултет,
школска 2002/2003
Београд, Архитектонски факултет,
школска 2003/2004
Београд, Архитектонски факултет,
школска 2003/2004
Београд, Архитектонски факултет,
школска 2004/2005
Београд, Архитектонски факултет,
школска 2004/2005
Београд, Архитектонски факултет,
школска 2005/2006
Београд, Архитектонски факултет,
школска 2005/2006
Београд, Архитектонски факултет,
школска 2006/2007

Подаци о другим педагошким и стручним активностима
Назив
Педагошке и стручне активности реализоване на
Архитектонском факултету
1. Самостално предавање у амфитеатру Архитектонског

Место и датум

Амфитеатар Архитектонског

факултета у Београду на предмету Процес пројектовања, Факултета у Београду, април 2005.
тема предавања је била „Савремени приступи и
методологије процесу пројектовања“, које је одржано
студентима треће године
2. Самостално предавање у амфитеатру Архитектонског Амфитеатар Архитектонског
факултета у Београду на предмету Процес пројектовања, Факултета у Београду, април 2006.
тема предавања је била „Савремени приступи и
методологије процесу пројектовања“, које је одржано
студентима треће године

3.

„Примена радних макетарских модела у процесу
пројектовања“ - самостално предавање по позиву
асистента Валерије Фа Милић
4. „De Stijl покрет у архитектури“ - самостално
предавање по позиву асистента Валерије Фа Милић
Педагошке и стручне активности реализоване ван
факултета
5. Недовршене модернизације – између утопије и
прагматизма - „Елементи игре“ пратећи
едукативни програм уз изложбу
6. 52. Октобарски салон – „Хумани хибриди“,
циклус едукативних радионица за средњошколце

предмет „Простор и облик“
Београд, Архитектонски факултет,
новембар 2006.
предмет „Простор и облик“
Београд, Архитектонски факултет,
новембар 2006.

Музеј историје Југославије,
Београд, јун 2012.

Музеј историје Југославије,
Београд, новембар 2011.

7. „Анимирани град“, циклус едукативних радионица Београдска интернационална
недеља архитектуре - БИНА
„Енергија града“
8. Креативна употреба града, циклус едукативних
19. април – 4. мај 2012.
радионица за средњошколце
9. Архитектонске приче, радионичка трибина за
средњошколце

Културни центар Београда

10. Шетајући град, циклус едукативних радионица
11. “Стриповање“ – циклус едукативних радионица
12. “Критичка синтеза“ – циклус едукативних

Пратећи едукативни програм уз
изложбу „Градски номад – изложба
фотографија Александра Аце

радионица за средњошколце

Симића“, Музеј града Београда,
октобар / новембар 2011.

13. „Разгледнице из Београда“, едукативна радионица

Центar за промоцију науке,
јун 2011.
14. “Post factum - испитивање могућих генеза
Пратећи едукативни програм уз
Богдановићевих споменика“
изложбу „Богдан Богдановић –
уклети неимар“, Музеј града
15. „Капија - доминантни мотив креативног процеса
Београда – Конак кнегиње Љубице,
Богдана Богдановића“
16. “Споменик животу – реинтерпретација велике теме јун 2011.
у свакодневном животу“
17. „Ветропарк – наука и архитектура у служби
одрживости“, циклус едукативних радионица

Београдска интернационална
недеља архитектуре - БИНА
„Одрживо / неодрживо“
18. Кад дунем и ватру сунем, срушићу ти кућу!, циклус 5. мај – 15. мај 2011.
едукативних радионица
Културни центар Београда
Центар за ликовно образовање
Шуматовачка, Београд
19. „Како станујем?“, циклус едукативних радионица Београдска интернационална
недеља архитектуре - БИНА
„Шта има ново у становању?“
7. мај – 15. мај 2010. Београд

Подаци о другим активностима ван Факултета / Универзитета
Назив
1. ПРОЦЕС едукативна архитектура - оснивач
2. Комитет знања Србије

Место и датум
Београд, 1. фебруар 2012. –
Београд, март 2012. –

3. БИНА – Београдска интернационална недеља
архитектуре – део организационог тима

Београд, 2010 –

4. ДАБ – Друштво архитеката Београда

Београд, 2009. -

