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СРПСКА АКАДЕМИЈА ОБРАЗОВАЊА 
Београд, Краљице Наталије 43 
Tелефон/факс. 011/3691-542 

Електронска пошта: vilotije35@gmail.com 
 

 

ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР РЕДОВНОГ ЧЛАНА СРПСКЕ АКАДЕМИЈЕ ОБРАЗОВАЊА 
 
Curriculum Vitae - Никола Цекић 
 
Датум рођења: 06. децембар 1949. 
Место рођења: Ниш, Република Србија 
Адреса: ул. Добриле Трајковић бр. 1, 18105 НИШ - МЕДИЈАНА, 
СРБИЈА 
E-mail: ncekic@yahoo.com 
Телефон: +381 018 523143 
Факс: +381 018 588202 
Мобтел: +381 063 483681 
 
Образовање 
 
1973. - Дипломирао је на Архитектонском факултету Универзитета у Београду. 
1980. - Одбранио је специјалистички рад на Архитектонском факултету Универзитета у 
Београду. 
1984. - Одбранио је магистарски рад на Архитектонском факултету Универзитета у 
Београду. 
1989. - Одбранио је докторат на тему у области колективног становања, на 
Грађевинском факултету Универзитета у Нишу. 
Професионално се усавршавао на Архитектонским факултетима у Москви и 
Лењинграду (1973. године), Прагу (1987. године), Љубљани (1989. године) и Софији - 
научна специјализација (06.01.1997-06.03.1997. године). 
 
Универзитетска активност после одбрањене докторске дисертације / професор 
 
1993. - Редовни професор (Екоурбархитектонски инжењеринг) на пројектовању јавних, 
стамбених, индустријских и привредних зграда - Катедра за пројектовање јавних зграда. 
- Професор је за следеће предмете: Пројектовање јавних зграда 1, Пројектовање јавних 
зграда 2 и Форме у архитектури. Докторске студије - предмети: Теорија форме, 
Методологија пројектовања у урбанистичком планирању и архитектури и Архитектонска 
организација простора јавних зграда - Грађевинско-архитектонски факултет 
Универзитета у Нишу, Приштини, Косовској Митровици и Новом Пазару: Србија и Бања 
Лука - Босна и Херцеговина. 
2001/2016. Редовни професор на Архитектонско-грађевинско геодетском факултету у 
Бања Луци, на предмету “Пројектовање друштвених зграда - Спортски објекти”, а од 
2007. године на предметима “Теорија форме у архитектури 1” и “Теорија форме у 
архитектури 2”. 
1999/2000. Ванредни професор на Факултету за примењену уметност - Одсек за 
примењену графику, Универзитета уметности из Београда, одељење у Нишу, на 
предмету “Пројектовање облика”. 
2000/2001. Редовни професор на Филозофском факултету у Нишу на Студијској групи 
за примењену уметност, такође на предмету Пројектовање облика (Уговор бр. 382/19 од 
16.10.2000. год.). 
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03.10.2002/2016. Редовни професор на Факултету уметности, на Студијској групи за 
примењену уметност, на предмету: Пројектовање облика 1 и 2 (Уговор бр. 382/19 од 
16.10.2000.). 
2001/2005. Редовни професор на Интернационалном факултету хуманистичких наука из 
Новог Пазара, Одељења у Нишу и Новом Пазару, Одсек за дизајн и модну креацију. 
Предмет: “Теорија простора и форме”. 
04-16.07.2000., 10-22.07.2001. и 08-20.07.2002. Редовни професор и ментор у IX, X и XI 
Међународној летњој школи архитектуре у Охриду и Манастиру “Св. Јоаким Осоговски”, 
Крива Паланка, у Македонији. 
 
Чланство у Академијама наука у Србији, Републици Српској, Русији, Бугарској, 
Грчкој и Енглеској: 
 
18.01.2013. год., у Београду, изабран је за редовног члана СРПСКЕ КРАЉЕВСКЕ 

АКАДЕМИЈЕ НАУЧНИКА И УМЕТНИКА - СКАНУ, (http://www.kraljevska-
akademija.edu.rs) 

12.04.2014. год. изабран је за професора ИНТЕРНАЦИОНАЛНЕ АКАДЕМИЈЕ 
АРХИТЕКТУРЕ - ИАА, у Софији, Бугарска, IAA. (www.iaa-ngo.com). 
Промоција је обављена 17.05.2015. год., на 14. Светском тријеналу 
архитектуре "INTERARCH 2015", у Софији. 

26.04.2014. год. изабран је за редовног члана БУГАРСКЕ АКАДЕМИЈА НАУКА И 
УМЕТНОСТИ У СОФИЈИ - BASA. Промоција је обављена 28.06.2014. године 
у Софији, Бугарска. (www.basa.bg). 

23.09.2014. год. изабран је за редовног члана ЕВРОПСКЕ МЕДИТЕРАНСКЕ 
АКАДЕМИЈЕ УМЕТНОСТИ И НАУКА - EMAAS, у Атини, Грчка. 
(www.euromediterraneanacademy.org). 

22.04.2016. год., у Москви, на седници Председништва МЕЂУНАРОДНЕ 
ИНЖЕЊЕРСКЕ АКАДЕМИЈЕ - MIA, донета је одлука о избору за сталног 
члана Академије. (http://info-iae.ru/ru/) http://info-iae.ru/en/ 

11.05.2016. год., у Москви, на седници ПРЕЗИДИЈУМА РУСКЕ АКАДЕМИЈЕ 
ПРИРОДНИХ НАУКА - RAEN, једногласно је изабран за иностраног 
члана Академије. (prezidiumraen@yandex.ru). 

20.02.2017. год., у Москви, једногласно је изабран за члана коресподента РУСКЕ 
АКАДЕМИЈЕ ПРИРОДНИХ НАУКА (RAE), Међународног удружења 
научника, професора и стручњака, у Одељењу "Техничких наука". 

20.05.2016. год., у Атини, једногласно je изабран за редовног члана, Академика 
истраживача АТИНСКОГ ИНСТИТУТА ЗА ЕДУКАЦИЈУ И ИСТРАЖИВАЊЕ - 
THE ATHENS INSTITUTE FOR EDUCATION AND RESEARCH (ATINER). 
(http://www.atiner.gr/docs/Academic-Members.htm). 

01.04.2017. год., изабран је за редовног члана БУГАРСКЕ АКАДЕМИЈА НАУКА И 
КУЛТУРЕ У СОФИЈИ - BASC. (www.ban-m.bg). 

17.07.2017. изабран је за редовног члана Академије THE ACADEMY OF URBANISM, у 
Лондону. 

21.12.2018. изабран је за иностраног члана АКАДЕМИЈЕ НАУКА И УМЈЕТНОСТИ 
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - АНУРС, Одјељење књижевности и умјетности, у 
Бања Луци. http://www.anurs.org/sr/item/n397 

 
Професионално искуство 
 
19.06.1995. - Одлуком Министарства правде Републике Србије, од - (решење бр. 
740/0425/94), уписан је у Регистар сталних судских вештака Републике Србије 
(Службени гласник РС, бр. 48/96 од 08.11.1996. год.) за области: грађевинарство и 
стамбено-комунална делатност, а затим и други пут, решењем Министарства правде 
Републике Србије, од 06.07.2011, године - (решење бр. 740-05-03609/2010-03) именован 
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је за судског вештака за област архитектура - ужа специјалност: пројектовање јавних 
зграда, архитектура и урбанизам. 
01-24.08.1995. - Боравио је у Москви, Русија, у Пројектантском бироу фирме “PUTEVI 
CYPRUS LIMITED - OFFICE MOSCOW”, ради израде пројектантске, архитектонске 
документације за већи број објеката друштвеног карактера. 
17.01.1996. - Изабран је за Начелника Одељења за урбанизам и архитектуру при 
Институту за грађевинарство и архитектуру Грађевинског факултета Универзитета у 
Нишу. 
1997. - Члан Савета за развој града Ниша. Одлука Скупштине Града Ниша од 
09.04.1997. 
09.04.1997. - Председник Комисије за урбанизам и комуналну делатност Града Ниша. 
Одлука Извршног одбора Скупштине града Ниша: бр. 06-7/97-13. 
1997. - Председник Управног одбора Дирекције за изградњу Града Ниша, Председник 
Надзорног одбора Завода за урбанизам Града Ниша. 
2001 - 2008. Начелник Одељења за грађевинарство и архитектуру Центра за 
научноистраживачки рад АКАДЕМИЈЕ НАУКА И УМЕТНОСТИ СРБИЈЕ - САНУ и 
УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ, Србија. 
2002 - 2005. Председник Управног одбора Дирекције за изградњу града Ниша 
(Скупштина Града Ниша, документ бр. 06-104/2005-14/7). 
2002. У Немачкој је боравио у сарадњи са DAAD - Deutsche Akademische Austausch 
Dienst, у Берлину, Архитектонским факултетом у Скопљу и Technische Fachhochschule у 
Берлину, Fachbereich Bauingenieur und Geoinformationswesen. Научни пројекат о 
термичкој заштити зграда. 
2002. У Сједињеним Америчким Државама био је на разговорима о научним и 
технолошким парковима и CARGO аеродромима, у Колумбусу, држава Охајо, са 
делегацијом Града Ниша. 
2002. - 2006. Председник Школског одбора Грађевинске школе “Неимар”, из Ниша. 
2006. Професор у Међународној ликовној колонији “АРТ ФОРУМ”, Брезовица. 
Организатор: Министарство културе и медија Републике Србије и Асоцијација “АРТ 
ФОРУМ”, из Београда. 
2007 - 2011. Редовни професор за “Теорију простора и форме 1” и “Теорију простора и 
форме 2”. Исте године, почео је са радом на Факултету хуманистичких наука у Новом 
Пазару и Департману у Нишу. Одсек за дизајн и модну креацију, предмет: “Теорија 
простора и форме”. 
2007 - 2016. Члан Уметничко-стручног савета, Универзитета у Нишу, у три мандата. 
2015. Секретар Одељења за техничке и технолошке науке и члан Скупштине Српске 
краљевске академије научника и уметника - СКАНУ, у Београду. 
10.10.2016 – 01.10.2019. Редовни је професор на ДРЖАВНОМ УНИВЕРЗИТЕТУ У 
НОВОМ ПАЗАРУ, Одсек за техничке науке, Департман за архитектуру, Србија. 
 
Стручна признања и чланство 
 
1978. Члан САВЕЗА ИНЖЕЊЕРА И ТЕХНИЧАРА СРБИЈЕ - СИТС, САВЕЗ 
АРХИТЕКАТА СРБИЈЕ - САС, САВЕЗ УРБАНИСТА СРБИЈЕ - СУС, УДРУЖЕЊЕ 
ЛИКОВНИХ УМЕТНИКА, ПРИМЕЊЕНИХ УМЕТНИКА И ДИЗАЈНЕРА СРБИЈЕ - 
УЛУПУДС, Београд. 
1997. Члан Светске еколошке асоцијације “ECOFORUM FOR PEACE”, са седиштем у 
Софији, Бугарска. (Чланска карта број 333). 
11-12.11.1999. Члан Организационог одбора за саветовање са међународним учешћем: 
“ПРЕВЕНТИВНИ ИНЖЕЊЕРИНГ И ОСИГУРАЊЕ ЈАВНИХ ОБЈЕКАТА”. Београд, “САВА 
ЦЕНТАР”. Организатор: “Дунав-Превинг АД”, из Београда. 
12.12.2001. Члан Организационог одбора за саветовање: “ЗИДАНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ У 
САВРЕМЕНОЈ ГРАЂЕВИНСКОЈ ПРАКСИ”. Грађевински факултет Универзитета у 
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Београду. Организатор: Југословенско друштво за испитивање и истраживање 
материјала и конструкција - ЈУДИМК, Београд. 
2011. Члан Програмског одбора Међународне научне конференције: “АРХИТЕКТУРА И 
УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНАРСТВО, ГЕОДЕЗИЈА - ЈУЧЕ, ДАНАС, СУТРА”, на 
Архитектонско-грађевинском факултету у Бањој Луци, “Бански двор”. Република Српска, 
Босна и Херцеговина. 
 
Истраживачке области / интереси 
 
1. Урбанистичко-архитектонски дизајн јавних, енергетски ефикасних зграда 
2. Урбани и архитектонски дизајн зграда за колективно становање - Домови за студенте 

и старе људе 
3. Урбанистичко-архитектонски дизајн индустријских, енергетски ефикасних зграда 
4. Урбанистичко-архитектонски дизајн економских, енергетски ефикасних зграда 
5. Урбанистичко планирање микро и макро урбаних подручја у градовима 
6. Еко-урбано-архитектонски метаболизам физичких структура у простору 
7. Заштита еурбархитектонског наслеђа и историјски значајних објеката 
8. Реконструкција и ремоделовање (редизајнирање) изградње урбаних и руралних 

подручја 
9. Интерполација ново - дизајнираних архитектонских објеката у централним 

подручјима градова 
10. Еко урбанистичка архитектонска историја градова и села. Урбархитектонски 

резервати у свету 
11. Еколошке и климатске промене и утицај на даљи развој урбаног и руралног 

окружења 
12. Корелација између вештачких и природних физичких структура у простору - синтеза 
13. Органска интерполација нових физичких структура у постојећи урбархитектонски 

простор 
14. Неглобалистички, еколошки и урб-архитектонски дизајн зграда 
15. Метаболичка и параметријска архитектура 
16. Архитектонске форме у простору: кинетички облици у архитектури, боје у 

архитектури, вегетација ... 
17. Нови материјали и нови дизајн у архитектури. Електрополис ... 
18. Футуристички архитектонски облици у блиској будућности и технологија изградње 
19. Вода и архитектура градова у контексту 
20. Стратегија и правци одрживог развоја градова и села 
 
Настава на основним, магистарским и докторским студијама, менторства 
 
Настава на ОСНОВНИМ СТУДИЈАМА: Пројектовање јавних зграда, Теорија форме у 
архитектури 1 и 2. Ментор за 529 ДИПЛОМСКИХ РАДОВА на Грађевинско-
архитектонским факултетима Универзитета: у Нишу, Приштини, Косовској Митровици, 
Бањој Луци и Новом Пазару. 
Настава на ДОКТОРСКИМ СТУДИЈАМА: Теорија форме, Методологија пројектовања у 
архитектури и урбанизму, Архитектонска организација простора јавних зграда, 
Пројектовање архитектонских објеката. 
Члан Комисије за одбрану магистарских радова: 4 
Члан Комисије за одбрану докторских дисертација: 3 
 
Радови на пројектима, публикације, саопштења са конгреса, симпозијума, научних 
скупова и сл. 
 
ПРОЈЕКТАНТСКИ РАДОВИ: 
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1. Јавне зграде: 52 пројекта 
2. Комерцијалне, индустријске и друге јавне зграде: 27 пројеката 
3. Стамбене зграде: 28 пројеката 
4. Писани научни радови, саопштења са конгреса, симпозијума, научних састанака и 

сл.: 358 
5. Чланци у новинама из области архитектуре и урбанизма: 31 
6. Рецензије, оцене рукописа: 90 
7. Техничка контрола пројектне документације - ревизије пројекта: 3 
8. Комисија за техничку контролу грађевинских и занатских радова на објектима: 3 
9. Реферати за пријем кандидата по расписаним конкурсима: 89 
10. Судске експертизе - вештачења у парницама на судовима: 31 
11. Мишљења о ауторезимима докторских дисертација: 3 
12. Стручна мишљења: 1 
13. Нострификације диплома: 1 
 
Публикације: 345 - 60% су публикације у научним часописима и зборницима. Научни 
пројекти у Министарству за науку и технолошки развој, у Београду: 8, Књиге: 15, Књиге 
на енглеском: 3, Јавна предавања: 22, Цитати: Према Институту за грађевинарство и 
архитектуру, Универзитета у Нишу - научне информације, постоји више цитата за 
објављене радове. 
 
Научни извештаји 
 
Преко 250 научних извештаја и научних радова на универзитетима и истраживачким 
центрима из Русије, Казахстана, Бугарске, Румуније, Албаније, Босне и Херцеговине, 
Црне Горе, Македоније и Србије. 
 
Награде 
 
18.02.1987. - Награда: за остварене резултате, указом Председништва СФР 
Југославије, ОРДЕН РАДА СА СРЕБРНИМ ВЕНЦЕМ, “за заслуге и постигнуте успехе у 
раду од значења за напредак земље”. 
1995 - Награда, ДИПЛОМА РУСКОГ УДРУЖЕЊА АРХИТЕКАТА за објављену књигу, 
уџбеник “Пројектовање друштвених објеката - БИБЛИОТЕКЕ. Изложена у Москви, на 
ТРЕЋЕМ РУСКОМ ФЕСТИВАЛУ “АРХИТЕКТУРА 95.” Од 13-18.09.1995. године. 
2009 - Награда, МЕДАЉА Удружења машинских инжењера и техничара Србије - 
СМЕИТС, за постигнуте професионалне резултате. Октобар, Београд 
2013 - Награда, ДИПЛОМА са 22. МЕЂУНАРОДНОГ САЛОНА УРБАНОГ ПЛАНИРАЊА У 
НИШУ за трећу награду у категорији - истраживање и студије просторног и 
урбанистичког планирања, на наслову “Трансформација у штедњу енергије и богатији 
градски пејзаж предшколског Институције у Нишу”. 
2015. - Награда ДИПЛОМА “INTERARCH LAUREATE - 14th WORLD TRIENNIAL OF 
ARCHITECTURE”, Софија, за пројекат “МЕМОРИЈАЛНИ ПАРК ЈАЈИНЦИ”, Сребрна 
медаља и Почасна диплома, Софија. 
2015. - Награда, “INTERARCH - 14. СВЕТСКИ ТРИJЕНАЛЕ АРХИТЕКТУРЕ”, Софија. 
Специјална награда Градоначелника Великог Трнова: СЛИКА И ДИПЛОМА. 
2015. - Награда, “INTERARCH - 14. СВЕТСКИ ТРИJЕНАЛЕ АРХИТЕКТУРЕ”, пројекат 
“СПОРТСКА ХАЛА У ПИРОТУ” (М. Васов, Љ. Василевска). Сребрна медаља и Почасна 
диплома, Софија. 
2015. - Награда, “INTERARCH - 14. СВЕТСКИ ТРИJЕНАЛЕ АРХИТЕКТУРЕ”, Софија. 
Диплома за учешће на изложби-конкурсу “Interarch 2015”. 
2015. - 27.09.2016. - “НАГРАДА ЗА ЖИВОТНО ДЕЛО - УЛУПУДС 2014.”, коју додељује 
Удружење ликовних уметника, примењених уметника и дизајнера Србије за цео 
креативни опус и допринос развоју уметности - УЛУПУДС, у Београду. 
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2015. - Награда, “ЗЛАТНИ ПЕХАР, ЗА ЈАЧАЊЕ САРАДЊЕ СА ИНОСТРАНИМ 
ИНСТИТУЦИЈАМА”. У Београду, на седници Српске краљевске академије научника и 
уметника - СКАНУ. 
27.01.2017. - “СВЕТОСАВСКА НАГРАДА ЗА 2016. ГОДИНУ”. Награда Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије - признање за допринос 
квалитетном образовању и васпитању, унапређењу образовне праксе и развоју научних 
достигнућа у Републици Србији. 
2017. - Европска награда, Gold medal "European Quality" (Золотая медаль 
"ЕВРОПЕЙСКОЕ КАЧЕСТВО") у оквиру националног програма Руске академије 
природних наука “Златни фонд националне науке”, у складу са одлуком Комисије за 
награде “Европски научно-индустријски конзорцијум”, основана је Златна медаља 
"Европски квалитет". "Златна медаља" за научне резултате и европски квалитет у 
образовању и науци, у Москви. (Одлука Комисије Европског научно-индустријског 
конзорцијума - ESIC и РАЕ - Руске академије природних наука (Протокол 170 / 
16.05.2017.). 
2017. - Европска награда, "Медаль ДМИТРИЙ МЕНДЕЛЕЕВ", за научне резултате у 
националном програму “Златни фонд националне науке” у области образовања и науке. 
Одлука комисије “Европског научног и индустријског конзорцијума - ESIC” и РАЕ - Руске 
академије природних наука, у Москви, (Протокол 632 / 28.04.2017.). 
2017. - Европска награда, "Медаль ВАСИЛИЙ КЛЮЧЕВСКИЙ", за међународну 
сарадњу и научне резултате у оквиру националног програма “Златни фонд националне 
науке” у области образовања и науке. Одлука комисије “Европског научног и 
индустријског конзорцијума - ESIC” и РАЕ - Руске академије природних наука, у Москви. 
(Протокол 635 / 15.05.2017.). 
2017. - Европска награда, ОРДЕН "LABORE ET SCIENTIA - УСИЛИЯ И ЗНАНИЯ", за 
заслуге у области науке и образовања и учешће на међународним научним 
конференцијама, у оквиру националног програма “Златни фонд националне науке” у 
области образовања и науке. Одлука комисије “Европског научног и индустријског 
конзорцијума - ESIC” и РАЕ - Руске академије природних наука, у Москви. (Протокол 82 / 
16.05.2017.). 
2017. - Европска награда, "Орден ЕКАТЕРИНЫ ВЕЛИКОЙ - ЗА СЛУЖЕНИЕ НАУКЕ И 
ПРОСВЕЩЕНИЮ", за изузетне научне радове, открића, изуме, комбинацију дела 
великог научног, практичног значаја и допринос развоју светске науке у оквиру 
националног програма “Златни фонд националне науке”, у области образовања и науке. 
Одлука Комисије “Европског научног и индустријског конзорцијума - ESIC” и РАЕ - Руске 
академије природних наука, у Москви. (Протокол 130 / 16.05.2017.). 
2017. - Европска награда, "ОРДЕН АЛЕКСАНДРА ВЕЛИКОГО - ЗА НАУЧНЫЕ 
ПОБЕДЫ И СВЕРШЕНИЯ", за значајан допринос развоју светске науке, остварене 
резултате за заслуге у области образовања, у оквиру националног програма “Златни 
фонд националне науке”. Одлука комисије “Европског научног и индустријског 
конзорцијума - ESIC” и РАЕ - Руске академије природних наука, у Сочију. (Протокол 637 
/ 25.05.2017.). 
2017. - Европска награда, "Орден PRIMUS INTER PARES (ПЕРВЫЙ СРЕДИ 
РАВНЫХ)", за заслуге у области науке и образовања, у оквиру националног програма 
“Златни фонд националне науке”. Одлука Комисије “Европског научног и индустријског 
конзорцијума - ESIC” и РАЕ - Руске академије природних наука, у Сочију. (Протокол 637 
/ 25.05.2017.). 
2017. - Награда, "Медаль имени В.И. Вернадского Серебряная", у Сочију. 
2017. - Награда Почасна титула, сертификат, Почетное звање "Заслуженный 
деятель науки и образования РАЕ", у Сочију. 
2017. - Награда, Диплом "Золотая кафедра РОССИИ", у Сочију. 
2017. - Европска награда, Орден "ПЕТРА ВЕЛИКОГО НЕБЫВАЕМОЕ БЫВАЕТЪ", за 
значајан допринос развоју светске науке, образовања и друштвених активности, за 
изузетне научне радове, открића и изуме, као и за изванредна достигнућа, у Сочију. 
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2017. - Европска награда, Медаль имени "АРХИМЕДА", за резултате постигнуте у 
светској архитектури. У оквиру националног програма “Златни фонд националне 
науке”. Одлука комисије “Европског научног и индустријског конзорцијума - ESIC” и РАЕ 
- Руске академије природних наука, у Сочију. (Протокол 637 / 25.05.2017.). (Протокол 
643 / 26.06.2017.). 
15.05.2018. Признање - „Удостворение“ за унапређење сарадње између Српске 
краљевске академије научника и уметника и Бугарске академије наука и уметности, у 
Софији. 
16.05.2019. Повеља за целокупно стваралаштво и животно дело „КАПЕТАН МИША 
АНАСТАСИЈЕВИЋ“. Свечана сала Градоначелника Ниша. 
 
Члан редакционих одбора стручних часописа 
 
Рецензент за међународне и европске научне часописе у области архитектуре и 
урбанизама: 
 
1977-1981. Члан уредничког одбора листа “БИЛТЕН”, Издавач: “Удружење архитеката 
Србије”, Београд. 
1981-1985. Члан издавачког савета часописа “ИЗГРАДЊА”, Београд. Часописи: 6 / 81-12 
/ 85. Издавач: “Удружење грађевинских инжењера и техничара СР Србије”, Београд, 
Србија. 
04.12.1995. Члан Редакционог одбора часописа “FACTA UNIVERSITATIS”, Универзитет 
у Нишу, Србија. 
2013-2016. Члан уредничког одбора МЕЂУНАРОДНОГ ЧАСОПИСА ЗА АРХИТЕКТУРУ, 
ГРАЂЕВИНАРСТВО, ГЕОДЕЗИЈУ И СРОДНА НАУЧНА ПОДРУЧЈА – „АГГ +“. Издавач: 
Факултет за архитектуру, грађевинарство и геодезију Универзитета у Бања Луци, 
Република Српска, БиХ. 
2014. Члан Уредничког колегијума научног часописа: “MODERN TECHNOLOGY AND 
MANAGEMENT” у Москви, за 2014-2015. године. 
01.12.2014 - 2015. Члан Уредничког одбора научног часописа “КОМПАРАТИВНЕ 
ТЕХНОЛОГИЈЕ УПРАВЉАЊА”, у Москви. 
2015., 2016. и 2017. Члан редакције годишњег научног часописа “АРХИТЕКТУРА, 
СТРОИТЕЛСТВО, ОБРАЗОВАНИЕ”, у Магнитогорску. Оснивач: МИНИСТАРСТВО 
ОБРАЗОВАЊА И НАУКЕ РУСКЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ, ФГБОУ ВПО, “Магнитогорски државни 
технички универзитет им Г. Г. Носова” - Институт за грађевинарство, архитектуру и 
уметност. Магнитогорск, Русија. 
06.04.2016 - 2017. Члан у Интернационалноми уредничком колегијуму научног часописа 
“ДИЗАЈН, УМЕТНОСТ, ИНДУСТРИЈА”/”DIZAJN, ART, INDUSTRIJA”, (DAI), са 
међународним индексом ISSN 2312-6116. Чељабинск, Русија. 
 
Организатор међународних конференција 
 
25.11.2011. Члан Програмског одбора Међународног научног симпозијума: 
“Традиционална естетска култура VII: ВРТ”, Универзитет у Нишу, Центар за научна 
истраживања САНУ - Српска академија наука и уметности и Универзитет у Нишу. 
15.12.2011. Члан Програмског одбора Међународне научне конференције: “Архитектура 
и урбанизам, грађевинарство, геодезија - јуче, данас, сутра”, на Архитектонском и 
грађевинском факултету у Бањој Луци, Бански двор, Босна и Херцеговина. 
30-31.05.2014. Члан редакције првог засиједања Српске краљевске академије научника 
и уметника на тему “ОДГОВОР ВРЕМЕНА, МОГУЋА МИСИЈА - 2014.”, одржан у 
Лозници, Организатор: СКАНУ - Српска краљевска академија научника и уметника, 
Београд, Србија. 
07.10.2014. Члан Програмског одбора: “Традиционална естетска култура - ПРОСТОР”. 
Научни симпозијум о проблемима традиционалне и савремене регулације руралног и 
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урбаног подручја станишта у југоисточној Србији и суседним подручјима. Универзитет у 
Нишу, Центар за научна истраживања САНУ - Српска академија наука и уметности и 
Универзитет у Нишу. Промоција зборника Н09: 30.06.2017. 
08-11.10.2014-2015. - Члан организацијског одбора за: Међународни едукативни 
пројекат “ART&ENVIRONMENT”. Друга међународна конференција “МОДЕРНЕ 
ТЕХНОЛОГИЈЕ У КУЛТУРНОМ НАСЛЕЂУ”, Технички Универзитет у Софији - Одељење 
истраживања и развоја, Факултет за механичко инжењерство. Софија, Бугарска. 
23-25.11.2016. Члан организационог научног одбора за: Међународну научну 
конференцију “ЗАШТИТА КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА”, БАСА 2016, Софија, новембра 2016. 
Бугарска академија наука и уметности, Научни центар за архитектуру, грађевинарство, 
урбанизам и дизајн, Научни институт за архитектуру, грађевинарство и урбанизам. 
Министарство културе у Бугарској, Међународна Академија за архитектуру, Савез 
архитеката Бугарске, Архитектонска комора Бугарске, Комора инжењера у 
инвестиционом пројектовању, Софија, Бугарска. 
12-14.10.2017. Члан организацијског одбора за: Међународни едукативни пројекат 
“АРТ&ЕНВИРОНМЕНТ”. Пета међународна конференција “МОДЕРНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 
У КУЛТУРНОМ НАСЛЕЂУ”, Технички Универзитет у Софији - Одељење истраживања и 
развоја, Факултет за механичко инжењерство. Софија, Бугарска. 
23-25.11.2017. Члан организационог научног одбора за: Међународну научну 
конференцију “ЗАШТИТА КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА”, БАСА 2016., БАСА 2017. и БАСА 
2019. у Софији, новембра месеца. Организатор: Бугарска академија наука и уметности, 
Научни центар за архитектуру, грађевинарство, урбанизам и дизајн, Научни институт за 
архитектуру, грађевинарство и урбанизам. Министарство културе у Бугарској, 
Међународна Академија за архитектуру, Савез архитеката Бугарске, Архитектонска 
комора Бугарске, Комора инжењера у инвестиционом пројектовању, Софија, Бугарска. 
 
9 менторстава у Српској краљевској академији научника и уметника - СКАНУ, у 
Београду, и 4 менторства у Бугарској академији наука и уметности - БАНИ, у 
Софији. 
 
Конкурсни радови за идејно решење визуелног идентитета (1972-2018.), Графички 
дизајн 
 
• Радови: 263. Награде и признања: 18. Велики број радова из области визуелних 
комуникација, који су израђени према конкурсним програмима југословенских и 
међународних такмичења. Били су изложени на јавним местима, у Нишу, Београду, 
Загребу, Љубљани , Болоњи, Лаго ди Гарда ... 
 
АКАДЕМСКА АКТИВНОСТ 
 
01.10.1973. Дипломирао је на Архитектонском факултету Универзитета у Београду, на 
тему “Идејни пројекат за део стамбено-пословног комплекса ВОЖДОВА, у Нишу” 
13.06.1980. На Архитектонском факултету Универзитета у Београду, одбранио је 
специјалистички рад под називом “Облици студентског становања” и стекао академску 
титулу “специјалиста архитектонских и урбанистичких наука”. 
06.01.1997-06.03.1997. Студијски боравак имао је на Архитектонском факултету у 
Софији, Бугарска, на Одсеку за пројектовање друштвених објеката, код академика 
Међународне уније архитеката, Проф. др aрх. Стефана Попова, ради израде научне 
специјализације. 
13.01.1984. На Архитектонском факултету Универзитета у Београду, одбранио је 
магистарски рад под називом “Студентско становање” и стекао академску титулу 
“магистар архитектонских и урбанистичких наука”. 
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30.06.1989. Одбранио је докторску дисертацију под називом “Анализа и вредновање 
стамбених етажа студентских домова у Југославији”, на Грађевинском факултету 
Универзитета у Нишу. 
1975-2016. Радио је на Грађевинском факултету Универзитета у Нишу, а касније на 
Грађевинско-архитектонским факултетима у Приштини, Косовској Митровици, Бања 
Луци и Новом Пазару. 
Студијски боравак је имао на Архитектонским факултетима у Москви, Прагу, Брну, 
Братислави, Љубљани и Софији. 
2000 - 2003. Одлуком Владе Републике Србије постављен је за Декана Грађевинско-
архитектонског факултета Унверзитета у Нишу. Ову функцију обављао је у времену од 
07.11.2000-31.01.2003. године. 
09.07.2001. Одлуком Научно-наставног већа Универзитета у Нишу и Председништва 
Српске академије наука и уметности - САНУ, именован је за начелника Одељења за 
грађевинарство и архитектуру Центра за научна истраживања Академије наука при 
Универзитету у Нишу, где је радио у периоду 2001-2008. године. Затим је био помоћник 
шефа Одсека за музику и ликовне уметности. 
2002-2003. Активно је сарађивао са Tehnische Hochfachschule, у Берлину, и Институтом 
за земљотресно инжењерство - ИЗИС, из Скопља, преко немачке DAAD фондације. 
2003 и 2011. Предводио је два научна пројекта у Министарству за науку и технолошки 
развој Србије, из Београда, у области пројектовања и изградње колективних стамбених 
објеката. (01.10.2003-31.03.2005. и 01.01.2011-30.12.2017.) и активно учествовао у још 
шест научних пројеката. 
Предавао је на Факултету уметности и Факултету заштите на раду Универзитета у 
Нишу. 
2017. Члан је десет Академија наука (Русија: 3, Бугарска: 3, Грчка: 1, Енглеска: 1, 
Србија: 1, Република Српска: 1). 
Бави се писањем научних радова, књига и графичким дизајном. Има око 1300 
референци. 
Активно је учествовао у раду регионалног и националног Савеза инжењера и техничара 
Србије, Савеза архитеката Србије и Савеза урбаниста Србије. Освојио је бројне 
националне и међународне награде у области архитектуре и графичког дизајна. 
Листа одабраних публикација доступна је на следећој VEB страници: 
 

http://www.npao.ni.ac.rs/gradevinsko-arhitektonski-fakultet/item/94-nikola-cekic 
 

Пажљиво смо расматрали обимну радну биографију и библиографију Акад. проф. 
др Николе Цекића, дипл. инж. арх., редовног професора Грађевинско-архитектонског 
факултета и Факултета уметности Универзитета у Нишу, у пензији. Стекли смо детаљни 
увид у његове четрдесетчетвороогодишње професионалне активности, које се могу 
разврстати у више категорија. 

Ту су, најпре, пројектантски радови (друштвени објекти - 52; привредно-
индустријски - 27 и други јавни објекти; стамбени објекти - 28); затим, стручни и научни 
радови (од новинских чланака, преко стручних мишљења и рецензија, судских 
вештачења и екпертиза, техничких контрола пројектантске документације, мишљења о 
ауторезимеима докторских дисертација, извештаја о нострификацијама диплома, до 
научних саопштења на конгресима, симпозијумима, научним конференцијама, 
саветовањима итд., и публикованих радова - објавио je 358 радова). Kандидат је, у 
својству руководиоца националних пројеката и истраживача, радио на бројним научним 
пројектима у Републици Србији. Објавио је 18 књига (или поглавља у књигама - три 
књиге у 2017. год. из области колективног становања), одржао петнаест јавних 
предавања, био ментор, председник и члан комисија у више од 500 дипломских 
радова на шест факултета у Србији и Републици Српској. Био је члан комисије за 
одбрану неколико магистарских теза и три докторске дисертације, као и ментор за 
израду семинарских радова великог броја кандидата на докторским студијама. Имао 
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је 263 конкурсна рада из области визуалних комуникација (од 1971. до 2019. године), 
једну самосталну изложбу и 25 колективних изложби из области визуелних 
комуникација. 

2000., 2001. и 2002. године радио је као професор и ментор у Међународној 
летњој школи архитектуре у Охриду и Манастиру “Св. Јоаким Осоговски“ - Крива 
Паланка, у Македонији. 

На основу позитивног мишљења Дизајн секције и Уметничког савета, 
Управни одбор Удружења ликовних уметника, примењених уметника и дизајнера 
Србије - УЛУПУДС, из Београда, на седници одржаној 18.10.2001. године кандидат 
је промовисан у звање-статус: ИСТАКНУТИ УМЕТНИК УЛУПУДС-а. 

27.09.2015. године у Београду, на годишњој Скупштини Удружења ликовних 
уметника примењених уметности и дизајнера Србије, а на предлог Дизајн секције, 
добио је НАГРАДУ УЛУПУДС-а ЗА ЖИВОТНО ДЕЛО, за 2014. годину, за целокупно 
стваралаштво и допринос развоју уметности. 

27.01.2017. године у Београду, од Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја Републике Србије, добио је СВЕТОСАВСКУ НАГРАДУ ЗА 2016. годину, као 
највеће признање за допринос квалитетном образовању и васпитању, 
унапређивању образовно-васпитне праксе и развоју научних достигнућа у 
области образовања и васпитања у Републици Србији у 2016. години. 

Поред научних радова у иностранству, у 2017. години објавио је три књиге: 
 
• Никола Цекић, Миомир Васов, ИЗГРАДЊА СТУДЕНТСКИХ ДОМОВА У СРБИЈИ, 

ПОЧЕТКОМ 21. ВЕКА, монографија, Грађевинско-архитектонски факултет 
Универзитета у Нишу, Штампарија, “Галеб-Ниш”, ISBN 978-86-88601-24-5, 
COBISS.SR-ID 238682380, Прво издање, Јуни 2017, Ниш 2017, с. 341-363 На 
ТРИЈЕНАЛУ АХИТЕКТУРЕ 2018. год. у Нишу, добијена је награда у категорији 
„Публикације“. https://elibrary.ru/item.asp?id=35611954 

• Никола Цекић, О АРХИТЕКТУРИ СТУДЕНТСКИХ ДОМОВА, монографија, 
Грађевинско-архитектонски факултет Универзитета у Нишу, Штампарија 
“Галеб-Ниш”, ISBN 987-86-88601-25-2, COBISS.SR-ID 238686220, Прво издање, Јуни 
2017, Ниш 2017, с. 111-122 

• Nikola Cekic, ON ECOURBARCHITECTURE STUDENTS HOMES, Monograph, Faculty of 
Civil Engineering and Architecture University of Nis, Printing “Galeb-Nis”, ISBN 978-86-
88601-26-9, COBISS.SR-ID 238684684, First Edition, June 2017, Nis 2017, s. 124-129 

 
Kандидат академик проф. др Никола Цекић је одлукама Научно-наставног већа 

Универзитета у Нишу и Председништва СРПСКЕ АКАДЕМИЈЕ НАУКА И УМЕТНОСТИ 
- САНУ био именован за начелника Одсека за грађевинарство и архитектуру 
Центра за научна истраживања, Универзитета у Нишу, у периоду 2001-2008. 
године. 

Добитник је великог броја признања међународног ранга из области архитектуре 
и урбанизма. 

Имајући у виду стручне, научне и пројектантске резултате рада академика проф. 
др Николе Цекића, дипл. инж. архитектуре, као и за њих стечена бројна признања и 
награде, затим његов целокупни, континуални ангажман у универзитетској средини, а 
посебно рад у ИНОСТРАНИМ АКАДЕМИЈАМА НАУКА у Москви, Лондону, Атини, 
Софији, Бања Луци и Београду, као и допринос у оквиру друштвено стручних 
организација где је обављао председничке функције у Савезу архитеката Србије и 
Савезу инжењера и техничара Србије у Нишу, као и учешће у значајним урбанистичко-
архитектoнским расправама, коначно на основу великог броја стручних и научних 
референци, сматрамо да кандидат испуњава све предвиђене конкурсне услове тако да 
једногласно предлажемо кандидата академикa проф. др Николу Цекићa, дипл. инж. 
арх., за избор редовног члана СРПСКЕ АКАДЕМИЈЕ ОБРАЗОВАЊА. 
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Акад. проф. др Влада Вељковић 
Редовни члан Српске академије образовања 

 
 
 
 

Акад. проф. др Раденко Круљ 
Редовни члан Српске академије образовања 

 
 
 
 

Акад. проф. др Горан Максимовић 
Дописни члан Српске академије образовања 

 
 
 

У Нишу, 06.12.2019. год. 
 
 
 


