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директор пројекта: 
Љубина Стефановић-Тасић, д.и.а, директор ЦЕП-а 
 
синтезни радни тим: 
Саша Карајовић, д.п.п. (одговорни планер) 
Злата Јарић, д.и.а. (методологија; заштита простора) 
проф. др Нађа Фолић – Куртовић, д.и.а. (заштита културне баштине) 
проф. др Бранислав Дерић. дипл. eкон. (привредни развој) 
мр Драгана Миљановић, д.п.п. (заштита животне средине) 
Марина Ненковић, д.п.п (секретар радног тима) 
 
радни тим : 
др Јасмина Ђорђевић, д.п.п. (природни услови) 
мр Борут Кирбус, дипл. географ (природни услови) 
Ана Милановић, д.п.п. (природни услови) 
Милена Панић, д.п.п. (природни услови) 
др Глигорије Антоновић, дипл. инг. (педологија) 
проф. др Милан Медаревић, дипл. инг. шум. (шумарство) 
проф. др Јасминка Цвејић, дипл. инг. пејз. арх. (заштита и уређење предела) 
Невена Васиљевић, дипл. инг. пејз. арх. (заштита и уређење предела, шумарство) 
мр Драго Гачић, дипл. инг. пејз. арх. (шумарство, ловство) 
проф. др Вера Тутунџић, дипл. биолог (рибарство) 
Драгомир Јефтић, д.и.г. (хидротехнички садржаји) 
Предраг Срна, д.и.г. (хидротехнички садржаји) 
Биљана Живковић, д.и.г. (хидротехнички садржаји) 
Драган Мировић, арх. (туризам) 
др Гордана Војковић, дипл. географ (становиштво) 
мр Бранислав Стојановић, дипл. географ (становништво) 
Ксенија Стојков Шутиловић, д.п.п (мрежа насеља и супраструктура, регионални положај)  
др Марко Поповић, дипл. археолог (културно-историјско наслеђе) 
Иван Бугарски, дипл. археолог (културно-историјско наслеђе) 
Вујадин Иванишевић, дипл. археолог (културно-историјско наслеђе) 
Перица Шпехар, дипл. археолог (културно-историјско наслеђе)  
Милан Павићевић, дипл. инг. саоб. (саобраћај) 
Снежана Димитријевић, дипл. инг саоб. (саобраћај) 
Борис Орлов, д.и.е. (електро и телекомуникациони системи) 
Катарина Пандуров, дипл. математичар (географски информациони системи) 
Милета Бојовић, дипл. инг. геод. (обрада сателитских снимака и подлога) 
Владана Станојевић, а.т. (техничка обрада) 
Јованка Маркуц, а.т. (техничка обрада) 
Драган Јемуовић, д.п.п. (локални координатор)  
 
координатор испред Агениције: 
Мр Милица Добричић, д.п.п. 
 
консултанти: 
Србољуб Милић, дипл. инг. шум. (ЈП "Србијашуме") 
Звонко Деспотовић, дипл. инг. шум. (управник Парка природе "Голија")  
мр Вера Богосављевић-Петровић, дипл. археолог (културно-историјско наслеђе) 
Драгица Премовић, дипл. археолог (културно-историјско наслеђе)  


