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πУНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ  
Наставно-научном већу  
 
 
 
Одлуком Наставно-научног већа Архитектонског факултета бр. 01-1090/2-6.2 од 
26.06.2017.године, именована је Комисија за припрему извештаја за избор др Татјане  
Мрђеновић у научно звање – научни сарадник. На основу члана 55. став 4. Закона о 
високом образовању, члана 73. Закона о научноистраживачкој делатности, члана 13. 
Правилника о поступку, начину вредновања и квантитативном исказивању 
научноистраживачких резултата истраживача ("Сл. гласник РС", бр. 24/2016, 21/2017 и 
38/2017) и члана 48. Статута Универзитета у Београду,  
  
Комисија у саставу:   
 

- Проф. др Владан Ђокић, редовни професор Архитектонског факултета 
Универзитета у Београду, председник комисије, 

- Проф. др Ева Ваништа - Лазаревић, редовни професор Архитектонског 
факултета Универзитета у Београду 

- др Мила Пуцар, члан Комисије научни саветник Института за архитектуру и 
урбанизам, у пензији. 

подноси следећи 
 

ИЗВЕШТАЈ 
 
  

1. ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ 
 
Др Татјана Ј. Мрђеновић дипл. инж. арх., рођена је у Београду 04.09.1975. године. 
Запослена je на Архитектонском факултету у Београду oд aprija 2004 до јуна 2017. у 
звању асистента приправника, асистента, асистента са докторатом. Поред педагошких 
активности на факултету активно и псвећено  се бави научно-истраживачким радом. 
 
Област истраживања:  
Урбанистичко планирање, Урбани дизајн, Урбана регенерација, Урбанистичко 
пројектовање 
 
Ужа научна област:  
Урбанизам 
 
Поседује активно знање говорног и писаног енглеског језика као и пасивно знање 
руског језика.  
Користи рачунарске програме: ArcGis, AutoCAD, Adobe PhotoShop, Adobe Illustrator, 
Adobe InDesign, Microsoft Office, CorelDRAW,  и др. 
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Образовање и усавршавање 
 
Татјана Ј. Мрђеновић је рођена 1975 године у Београду, где је завршила Трећу 
београдску гимназију и дипломирала на Архитектонском факултету у Београду 2001. 
године са просечном оценом 8.63. 2003. уписује последипломски магистарски курс 
научног степена на Архитектонском факултету Универзитета у Београду под називом 
„Урбанистичко планирање, дизајн и менаџмент“ на којем полаже све испите. 2005. 
године као један од четири најбоља студента на магистеријуму бива трансферована на 
докторске академске студије Архитектонског факултета у Београду на којем полаже све 
испите са укупном просечном оценом 9,94. 2012. је одбранила докторску дисертацију 
под називом: “ПРИНЦИПИ ИНТЕГРАЛНОГ УРБАНОГ ДИЗАЈНА У ПРОЦЕСУ 
УРБАНЕ РЕГЕНЕРАЦИЈЕ”, пред комисијом проф. др Владан Ђокић (ментор), проф. др 
Зоран Никезић, проф др Мина Петровић, са оценом 10. 2015. године је промовисана у 
звање ДОКТОРА НАУКА – АРХИТЕКТУРА на Универзитету у Београду. 
 
2011. стиче лиценцу за одговорног урбанисту. Од 2002. године  се перманентно 
усавршава на професионалним курсевима у земљи и иностранству у области урбаног 
дизајна и планирања, као и на међународним научним конференцијама.  Татјана 
Мрђеновић је аутор четири рада у међународним часописима, три рада у часописима 
домаћег значаја, две монографије истакнутог националног значаја; једног практикума 
за студенте, три поглавља у монографијама међународног значаја; четири поглавља у 
монографијама националног значаја; дванаест техничких решења; шеснаест (18) 
саопштених и публикованих радова на међународним конференцијама; пет саопштених 
и публикованих радова на националним скуповима; учесница је у два домаћа и четири 
међународна ЕУ научно-истраживачка пројекта; добитница је две награде 
међународног значаја, два признања међународног значаја; две награде домаћег, ко-
ментор у изради докторске дисертације (доктор еуропеус) у сарадњи са Универзитетом 
Ла Сапиенца у Риму. Ментор  је у награђеном студенском раду националног значаја; 
излагач је на више изложби националног и међународног значаја; ауторка и учесница је 
у изради, координацији, експертизи и синтези више просторних, генералних и планова 
детаљне регулације као и урбанистичких пројеката и студија. Члан је научних и 
органиационог одбора међународних конференција као и уредник тематских зборника 
и научних часописа. Консултант је у оквиру међународних организација УН-Хабитат и 
ГТЗ-КВД на програмима интегралног урбаног развоја. 
 
Научно-истраживачки рад 
 
Научно-истраживачки рад др Татјане Ј. Мрђеновић, обухвата учешће на два научно-
истраживачка национална пројекта, три међународна ФП6, ФП7, сарадњу са 
високошколским установама и научно-истраживачким организацијама у оквиру УНИ-
Хабитат мреже, чији је представник при Архитектонском факултету у Београду, као и у 
смислу конципирања и организовања научних скупова, уређивања и објављивања 
монографија и научних часописа, објављивања радова у националним и међународним 
научним часописима и конференцијама, и сл.   
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Учешће у домаћим научно-истраживачким пројектима: 
 

2015 - Партиципант у оквиру The European Network on Smart Inorganic Polymers 
synergies the European activities in relevant areas, Cost action 1302, www.sisps-
cost.org/home/index.html 
 
2014- Партиципант у оквиру ЕУ програма Lifelong Learning Program – 
OIKONET: A Global Multidisciplinary Network on Housing Research and Learning, 
www.oikonet.org  
 
2011- Учешће у Научно- истраживачком пројекту Просторни, еколошки, 
енергетски и друштвени аспекти развоја насеља и климатске промене - 
међусобни утицаји, финансираном од стране Министарства за науку и 
технолошки развој Републике Србије. 
 
2006 – 09. Учешће у PARAMOUNT - EU Project FP6-2004-TREN 3, Priority 6.2 
Sustainable Surface Transport, Specific Support Action (Part E), FP6 Научно 
истраживачки пројекат ЕУ у области одрживих транспортних система са 
основним циљем дисеминације знања и искустава међу чланицама ЕУ и Западно 
балканском региону. European Commission, Directorate General for Energy and 
Transport, Directorate D, Coordinator in EU: Forschungsgesellschaft Mobilität 
gemeinnützige GmbH FGM AMOR Austrian Mobility Research (AMOR), српски 
партнер Архитектонски факултет Универзитета у Београду.   
 
2005 - 08. Учешће у Научно-истраживачком пројекту Архитектонског факултета 
у Београду Менаџмент урбане обнове и регенерације регија Србије, пројекат 
финансиран од стране Министарства науке и технолошког развоја Републике 
Србије. 
 
2003. учесник и ментор у Интернационалном интердисциплинарном пројекту 
"PAPS"; Архитектонски факултет Универзитета у Београду, Уневрзитет 
умнетности у Београду; Шумарски факултет у Београду, City of New York – 
Department of Cultural Affairs – Programme "Percent for Art". 
 

Наставни рад 
 
Др Татјана Ј. Мрђеновић ради у настави на Архитектонском факултету Универзитета у 
Београду, већ 13 година у континуитету, на предметима Департманa за урбанизам. 
  

- Асистент приправник и асистент у периоду од 2004-17. до данас на предметима 
и модулима основних и мастер академских студија Департмана за урбанизам.  
 

- Демонстратор, у периоду 1998. до 2001. на предметима Урбане функције 
становање, Урбане функције центри, Урбане функције рекреација 

 
Учествује у активностима организације и извођења наставе на више предмета и модула 
у оквиру Основних и Мастер академских студија Департмана за урбанизам. 
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2017. Сарадник и ментор на предмету Студио 2а – Одрживе урбане заједнице, 
руководилац студија проф. Др Aлександра Ступар 
 
2016.  Одржала два часа предавања на тему „Нова улога архитеката-урбаниста у 
процесу урбаног дизајна на примеру: Партиципација у обликовању јавног простора 
подграђа тврђаве Бач“, на предмету Урбана рекреација, проф. др Јелене Живковић 
 
2016. Сарадник и ментор на предмету Студио 1б – Урбанистичко пројектовање, 
руководилац проф. Др Aлександра Ступар 
 
2015. Сарадник и ментор на предмету СП4-Синтеза, руководиоца проф. Др Миодрага 
Ралевића, тема: Резилистентан град и становање, остали сарадници Соња Радовић – 
Јеловац, Милена Ивановић 
 
2015. Сарадник и ментор на предмету Град Будућности одржала двадесет  часова 
предавања, руководиоца проф. Др Миодрага Ралевића, остали сарадници Милена 
Ивановић 
 
2015. сарадник и ментор на предмету Урбани Маркетинг, одржала шест  часова 
предавања, руководиоца проф. Др Миодрага Ралевића, остали сарадници асис.  Сања 
Симеунчевић – Радуловић, Милена Ивановић 
 
2015. сарадник и ментор на предмету Летња радионица: РЕСИЛЕНТ ХАБ ЛАБ 
МОНТЕНЕГРО, руководиоца проф. др Миодрага Ралевића, остали сарадници Соња 
Радовић – Јеловац 
 
2014. коментор на изради докторске тезе Соње Јеловац, под називом: „Toward 
sustainable waterfront transformation in Montenegro. Model for inclusive ecological 
urbanism in process of waterfront regeneration“, у сарадњи са Sapienca University of Rome, 
Department „Planning Design and Technology of Architecture“, Faculty of Architecture.  
 
2014. године одржала десет часова предавања на тему: Модерна управа и урбана 
регенерација у оквиру предмета: Менаџмент урбане обнове, проф. др Миодрага 
Ралевића на Специјалистичким студијама Урбана Обнова, школска 2014/15, 
 
2014. године одржала два часа предавања на тему: Модерна управа и урбана 
регенерација у оквиру предмета: Менаџмент урбане обнове, проф. др Миодрага 
Ралевића на Специјалистичким студијама Урбана Обнова, школска 2013/14, 
 
2014. године одржала четири часа предавања на тему: Интегрални урбани дизајн у 
процесу урбане регенерације у оквиру семинара: Моделовање урбаних система, проф. 
др Миодрага Ралевића на Мастер академским студијама, школска 2013/14, 
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2013. године одржала два часа предавања на тему: Интегрални урбани дизајн у процесу 
урбане регенерације у оквиру семинара: Моделовање урбаних система, проф. др 
Миодрага Ралевића на Мастер академским студијама, школска 2012/13, 
 
2012. године одржала два часа предавања на тему: Процес тематског истраживања у 
оквиру предмета: Савремени контекст архитектуре, урбанизма и грађења, проф. др 
Зорана Никезића на Докторским академским студијама, школска 2011/12, 
 
2011. године одржала један час предавања на тему: Процес тематског истраживања у 
оквиру предмета: Савремени контекст архитектуре, урбанизма и грађења, проф. др 
Зорана Никезића на Докторским академским студијама, школска 2011/12, 
 
2010. године одржала један час предавања на тему: Урбани дизајн за одрживост, у 
оквиру СП4:  Рибарско насеље Текија – Урбни дизајн за одрживост, руководилац доц. 
мр ксенија Лаловић, сарадник: асис. прип. Татјана Мрђеновић, Вишња Сретовић, диа. 
Остварена сарадња са Националном корпорацијом за развој туризма Србије, 
Општинама Мајданпек, Кладово, школска 2010/11 
 
2009. године одржала четири часа предавања на тему: Развој градких центара, у оквиру 
предмета: Урбане функције – Центри, доц. мр Ксеније Лаловић на Основним 
академским студијама Архитектонског факултета у Београду, школске школска 
2009/10, 
 
2009. године одржала два часа предавања на тему: Нови центри у Барселони, у оквиру 
предмета: Урбане функције – Центри, доц. мр Ксеније Лаловић на Основним 
академским студијама Архитектонског факултета у Београду, школске школска 
2009/10, 
 
2007. године одржала два часа предавања на тему: Обликовање специјализованих 
центара: Пример олимпијских центара у Атини, у оквиру предмета: Урбане функције – 
Центри, доц. мр Ксеније Лаловић на Основним академским студијама Архитектонског 
факултета у Београду, школске 2006/07, 
 
2005. године одржала два часа предавања на тему: Обликовање специјализованих 
центара: Пример олимпијских центара у Атини, у оквиру предмета: Урбане функције – 
Центри, доц. мр Ксеније Лаловић на трећој години студија Архитектонског факултета 
у Београду, школске 2005/06, 
 
2004. године одржала два часа предавања на тему: Обликовање специјализованих 
центара: Пример олимпијских центара у Атини, у оквиру предмета: Урбане функције – 
Центри, доц. мр Ксеније Лаловић на трећој години студија Архитектонског факултета 
у Београду, школске 2004/05. 
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2003. године ради као сарадник у извођењу наставе на Шумарском факултету у 
Београду на предмету Урбанизам и Просторно планирање, наставник: доц. Зоран 
Ђукановић. 
 
2004 - 2017  године запослена као асистент приправник и асистент на Департману за 
урбанизам Архитектонског факултета Универзитета у Београду.  
Учествовала у припреми и извођењу наставе на предметима у оквиру старог наставног 
плана: Урбане функције центри, Урбане функције становање Урбане функције 
рекреација, као и у извођењу наставе на предметима:Урбана структура и зонирање, 
Урбанистичко и просторно планирање, Урбана техника и композиција 
 
Учествује у припреми и извођењу наставе на предметима у оквиру новог наставног 
програма: Менаџмент урбане обнове САС, Студио пројекат 3 – Урбанизам 
ОАС,Студио пројекат 4 – Синтеза ОАС:Резилистентан град и становање, руководилац 
проф. Др Миодраг Ралевић, сарадници: асис. др Татјана Мрђеновић, мр Соња Радовић – 
Јеловац, Милена Ивановић, Рибарско насеље Текија – Урбни дизајн за одрживост, 
руководилац доц. мр ксенија Лаловић, сарадник: асис. прип. Татјана Мрђеновић, 
Вишња Сретовић, диа. Остварена сарадња са Националном корпорацијом за развој 
туризма Србије, Општинама Мајданпек, Кладово, школска 2010/11, Индустријски 
паркови као нови пословно-производни центри, руководилац доц. мр ксенија Лаловић, 
сарадник: асис. прип. Татјана Мрђеновић. Остварена сарадња са Министарством 
економије и регионалног развоја, Општином Пирот, школска 2009/10, Урбани 
Маркетинг ОАС, Моделовање  урбаних система МАС, Будућност града ОАС,Град 
будућности МАС,Урбане функције ОАС, Мобилност у граду ОАС, Летње радионице 
ОАС:  Индустијски паркови, руководиоц и ментор доц. мр Ксенија Лаловић, сарадник: 
асис. прип. Татјана Мрђеновић, остварена сарадња са Градом Крагујевац и 
Министарством за економију и регионални развој, школска 2008/09, 
http://www.arh.bg.ac.rs/code/navigate.asp?Id=2604 
 
Партиципативни приступ обликовању јавог простора Подграђа Тврђаве Бач, 
руководиоци и ментори: доц. Зоран Ђукановић, асис. прип. Татјана Мрђеновић, 
остварена сарадња са Општином Бач, Покрајинским заводом за заштиту споменика 
културе – Петроварадин, ЈП Дирекција за изградњу Бача, Туристичком орханизацијом 
општине Бач, Културним центром Општине Бач,школска 2009/10 
 
Интегрални урбани дизајн у регенерацији насеља Бач, руководиоц и ментор: асис. 
Татјана  Мрђеновић, сарадник: јелица Јовановић, остварена сарадња са Општином Бач, 
Покрајинским заводом за заштиту споменика културе – Петроварадин, ЈП Дирекција за 
изградњу Бача, Туристичком орханизацијом општине Бач, Културним центром 
Општине Бач, школска 2010/11, 
 
Интегрални урбани дизајн у регенерацији Савамале, руководиоци и ментори: доц. 
Милош Ненадовић, асис. др Татјана  Мрђеновић. Остварена сарадња са ЈУП 
Урбанистички завод града Београда, ЈП завод за заштиту споменика културе града 
Београда, ГИЗ – Амберо, Миксер фестивалом, Радио Београдом, Goethe-Institute 
Belgrade ( пројекти Urban Incubator, Nextsavamala), 2012/13, 
 
ПУНКТАРХ – Биогени колажи места, руководиоци и ментори проф. Др Миодраг 
Ралевић, асис. др Татјана Мрђеновић, Милена Ивановић 
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РЕСИЛИЕНТ ХАБ ЛАБ МОНТЕНЕГРО руководиоци и ментори проф. Др Миодраг 
Ралевић, асис. др Татјана Мрђеновић, мр Соња Радовић - Јеловац 
као и у извођењу наставе на предметима:Урбана структура ОАС,Увод у урбанистичко 
планирање ОАС,Грађена средина ОАС. 
 
1998 – 2001. године ради као студент сарадник на Архитектонском факултету у 
Београду на предметима Урбане функције Становање, Урбане функције Рекреација и 
Урбане функције Центри. 
 
Ван наставни рад 
 

• Изложбе студентских радова 
 

2015 – Ралевић М, Мрђеновић Т, Ивановић М. Ет ал (2015) – ПУНКТАРХ – БИОГЕНИ 
КОЛАЖИ МЕСТА, Микер фестивал 03.06.2015, Галерија 12ХАБ 
 
2015 – Ралевић М, Мрђеновић Т, Ивановић М. Ет ал (2015) – ДОГВИЛ ИДЕАЛНИ 
ГРАД: БУДУЋНОСТ ГРАДА БУДУЋНОСТ ДОГВИЛА, Миксер Хаус 16-24.01.2015. 
http://www.blic.rs/Kultura/Vesti/526235/Dogvil-je-idealan-grad--Izlozba-i-koncert-grupe-
Vrooom 
 
2014 – Мрђеновић Т. Ет ал (2014) рецензирана Изложба Савамалски дијалог 
http://integralurbandesignsavamala.blogspot.com/ 
 
2013 – Изложба студентских радова на Летњој радионици: “Интегрални урбани дизај у 
регенерацији Савамале” аутор поставке: асис. др Татјана Мрђеновић  22.06.- 05.07.2013. 
Шпанска кућа у оквиру пројекта Urban Incubator, ментори: доц. арх. Милош ненадовић, 
асис. др Татјана Мрђеновић, остварена сарадња са ЈУП Урбанистички завод Београда, 
ЈП завод за заштиту споменика културе града Београда, GIZ-Ambero, Миксер 
фестивалом, Goethe-Institute Beograd (пројектима Urban Incubator i Nextsavamala). 
 
2010 – Изложба резултата Летње школе архитектуре у Бачу Подграђе тврђаве Бач: 
одрживи развој заштићених амбијенталних целина уз укључење локалне заједнице, 
коаутор поставке: асис. прип. Татјана Мрђеновић, излагач резултата тренинга 
Партиципативни приступ у обликовању јавних простора Подграђа тврђаве Бач уз 
учешће студената Архитектонског факултета у Београду, студената Летње школе и  
представника локалне заједнице, у организацији КМА. 
 
2009 – Изложба резултата студентских радова на летњој радионици: Индустијски 
паркови у Сава Центру јун 2009, коаутор поставке: асис. прип. Татјана Мрђеновић. 
руководиоц и ментор доц. мр Ксенија Лаловић, сарадник: асис. Татјана Мрђеновић, 
остварена сарадња са Градом Крагујевац и Министарством за економију и регионални 
развој. 
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• Едукативни тренинзи 
 
2012 -“Професионални тренинг: Дизајн и одрживи развој ширег простора Чукаричког 
рукавца са посебним освртом на управљање отпадом”, Пројекат УРБИНИЗАЦИЈА 
2012. Аутор дизајна тренинга и његове реализације. Садржај тренинга се односио на 
интегрални приступ урбаном дизајну у  одрживој урбаној регенерацији. Тренинг је 
реализован уз активно учешће студената и представника локалне заједнице, 
институција.  
 
2011 -“Професионални тренинг: Интегрални урбани дизајн и регенерација Бача”, Летња 
школа архитектуре у Бачу 2011. Аутор дизајна тренинга и његове реализације. Садржај 
тренинга се односио на интегрални приступ урбаном дизајну у  одрживој урбаној 
регенерацији. Тренинг је реализован уз активно учешће студената и представника 
локалне заједнице, институција и локалног становништва.  
 
2010 -“Професионални тренинг: Партиципативни приступ у обликовању јавних 
простора Подграђа тврђаве Бач”, Летња школа архитектуре у Бачу 2010. Аутор дизајна 
тренинга и његове реализације. Садржај тренинга је рефлектовао одрживи приступ 
регенерацији урбаних целина од културно-историјског значаја и реализован је уз 
активно учешће студената и представника локалне заједнице, институција и локалног 
становништва.  
 
2005 – 09 United Nations Human Settlements Programme UN-HABITAT Belgrade; 
Локални развој, Управљање и стратешко планирање, Програм трајне интеграције 
избеглица (СИРП)  Дизајн и реализација тренинга у шест општина у Србији (Ваљево, 
Панчево, Краљево, Чачак и Ниш) на тему управљања конфликтима у урбаном развоју, 
стратешког и партиципативног планирања урбаног развоја, локалног акционог 
планирања, модерне управе, територијалних информационих система. 
 
 

• Учешће у другим пословима Архитектонског факултета у 
Београду 

 
2016 - … Надлежна особа (својеврстан амбасадор) Архитектонског факултета за УНИ-
Хабитат мрежу, иницијатор и реализатор партнерства нашег факултета са УН-
Хабитатом у оквиру којег сам иницирала и реализовала потписивање више 
меморандума о разумевању са универзитетима у Русији, Шпанији, Француској, као и 
осмислила, разрадила и аплицирала са међународним пројектом под називом 
„CITYINTERFACE“, у којем је наш факултет лидер, а за који се чека одговор за 
одобрење  
 
2013. Иницијатор сарадње са Goethe-Institute Belgrade, на основу успешних резултата 
Летње радионице: Интегрални урбани дизајн у регенерацији Савамале, 
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2011. Председник комисије за мале јавне набавке у поступку тендера за финансирање  
објављивања монографије: Урбана регенерација заштићених амбијенталних целина – 
Подграђе тврђаве Бач, 
 
2011.  Лидер испред Архитектонског факултета (на основу одлуке декана проф. др 
Владимира Мака) у апликацији за ФП7 пројекат ЕУ под називом URBINC. Активан рад 
у писању апликације кроз  остварење сарадња са парнером лидером FGM-AMOR Грац, 
Аустрија, општином Бач и Градом Краљевом као корисницима научно-истраживачких 
резултата.  
 
2004 - 06 Секретар Магистарског курса научног степена: Урбанистичко планирање, 
дизајн и менаџмент, руководилац курса: проф. др Нада Лазаревић – Бајец. 
 
Стручни и професионални рад 
 
Стручни и професионални рад др Татјане Ј. Мрђеновић карактерише активност у 
области урбанистичког и стратешког планирања као и урбанистичког пројектовања. 
2011. стиче лиценцу за одговорног урбанисту. 
У оквиру стручне праксе такође треба издвојити активности на пољу графичког 
дизајна, уређења публикација, учешћa на урбанистичко-архитектонским конкурсима, 
изложбама стручних радова и др. 
 
2010 - … Самосталан рад на изради стратегија, урбанистичких и просторних планова, 
руковођење, ауторство и експертиза 

• Интегрална стратегија туристичке валоризације НП Скадарско језеро, 
руководилац и аутор, наручилац: ЦАУ Подгорица, Стратегија освојила трећу 
награду на 25. Међународном салону урбанима у Сремској Митровици 2016. 
године, 

• Измене и допуне генералне регулације насеља УБ 2025, екпертиза, план усвојен  
• Просторни план општине Тител екпертиза, прошао фазу раног јавног увида   
• План генералне регулације насеља Тител – експертиза, прошао фазу раног јавног 
увида   

• План генералне регулације насеља Роге, методологија и експертиза, предата 
фаза нацрта плана  

• План детаљне регулације археолошког локалитета тврђаве Купиник, екпертиза, 
прошао фазу раног јавног увида, 

• План детаљне регулације Индустријске зоне Власотинце, експертиза  
• План за туристичко активирање Голубачке тврђаве, аутори Радосавњевић У, 
Мрђеновић Т., Павић Ј. Крел С., интегрална стратегија регенерације; 

 
2003 - 2004. запослена на Архитектонском факултету у Београду у звању сарадника без 
сарадничког звања на изради Просторних, Урбанистичких, Регулационих планова и 
Студија на територији Србије, Црне Горе и Босне и Херцеговине као и Урбанистичких 
пројеката преко 10 студија, планова, урбанистичких пројеката. 
 



 10/25 

• Генерални план Лознице, аутори М. Ралевић, З. Ђукановић, К. Лаловић, Ј. 
Живковић., Т. Мрђеновић, координација, експертиза, члан синтезног тима (план 
усвојен) посебно признање на 13. Салону урбанизма у Бања Луци; 

• Просторни план општине Лознице, аутори М. Ралевић, З. Ђукановић, К. 
Лаловић, Ј. Живковић., Т. Мрђеновић, координација, експертиза, члан синтезног 
тима (план усвојен) трећа награда на 13. Салону урбанизма у Бања Луци; 

• Стратегија развоја планског подручја  Општине Лозница, аутори М. Ралевић, З. 
Ђукановић, Т. Мрђеновић, К. Лаловић, Ј. Живковић 

• Генерални план Лазаревца, експртиза за развој централних функција, усвојен 
програм плана; 

• Просторни план оштине Лазаревац –експетиза за развој централних функција, 
усвојен програм плана; 

• Генерални план Пожаревца, члан радног и синтезног тима;  
• Студија ремоделације приземља објеката у Улици св. Саве у Лозници у позицији 
координатора и вође синтезног тима (студија усвојена); аутори З. Ђукановић, М. 
Ралевић 

• План детаљне регулације царинске зоне у Српском Броду (план усвојен); 
• Урбанистички пројекат Граничног прелаза – Српски брод, један од аутора; 
•  Урбанистички пројекат фабрике за рециклажу, један од аутора; 
• Урбанистички пројекат Ексклузивно туристичко насеље Бечићи, један од 
аутора; 

• Архитектонски идејни пројекат Клиничког центра у Лозници, један од аутора; 
 

2005 – 09  United Nations Human Settlements Programme UN-HABITAT Belgrade; 
Локални развој, Управљање и стратешко планирање, Програм трајне интеграције 
избеглица (СИРП); Јуниор национални консултант за компоненту програма у области 
интегралног локалног развоја. Лидерство у концепцији и имплементацији интегралне 
базе података, остваривању међуинституционалних партнерстава , рад са локалним 
тимовима на изградњи капацитета за развој ТИС-а, припрема партиципативног 
процеса, едукативног материјала, контрола процеса и резултата. Три пилот пројекта су 
реализована у Краљеву, Чачку и Нишу.  
 
2005 – 09 United Nations Human Settlements Programme UN-HABITAT Belgrade; 
Локални развој, Управљање и стратешко планирање, Програм трајне интеграције 
избеглица (СИРП)  Дизајн и реализација тренинга у шест општина у Србији (Ваљево, 
Панчево, Краљево, Чачак и Ниш) на тему управљања конфликтима у урбаном развоју, 
стратешког и партиципативног планирања урбаног развоја, локалног акционог 
планирања, модерне управе, територијалних информационих система. 
 
2009 - 2010 -  GTZ – KWD Консултант и коаутор “Плана за туристичку валоризацију 
Голубачке тврђаве”, План је заснован на партиципативном приступу у идентификацији 
и елаборацији интегралних социо-економских и програмско-физичких мера које су на 
линији активирања туристичког потенцијала тврђаве. Експертиза у методологији, раду 
са локалном заједницом, регионалним и националним стејкхолдерима.  
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2. БИБЛИОГРАФИЈА КАНДИДАТКИЊЕ 
 

Библиографија др Татјане Мрђеновић обухвата 85 научних и стручних референци 
(укључујући и докторску дисертацију), од којих све јединице имају М коeфицијенте 
(укупно 181,9 поенa). У категорисане радове спадају: 

Категорија  бодов
и 

Поглавља у књизи M12 
М14 Mrđenović, T (2014) Integral urban design concept as an instrument for 

Waterfront regeneration, in Werkezeuge und Methoden fur due urbane 
Wasserfrontentwicklung, ed. Mirjana Devetaković, H. Hass, pp 34-43, 
DAAD- German Academie Exchange Service,  

4 

М14 Mrđenović, T (2006), е-Београд, у Београд престоница, стр. 164- 181, 
ур. Владимир А. Милић, Владан Ђокић, рецензенти: Зоран Никезић, 
Милан Ракочевић.Архитектонски факултет у Београду;Berlage 
Institute, Rotterdam; Fakultat fur Architektur RWTH Aachen,  

4 

Укупно по категорији                                                                                   2xM14 8 
Радови у међународним часописима 
M23 Mrđenović, T., Ralević M. (2013) Designing/Modeling the Space for 

Urban Regeneration: Pros and Cons, Technics Technologies Education 
Management –TTEM (Thompson Reuters, Web of science, Web of 
knowledge, etc), Vol.8, No4., 11/13.2013., (рад прихваћен за 
објављивање 10.04.2013), DRUNPP Sarajevo,  1520-1529 

3 

M23 Mrđenović, T., (2012/3) Urban regeneration: Questioning the subject, 
Technics Technologies Education Management –TTEM (Thompson 
Reuters, Web of science, Web of knowledge, etc), Vol.8, No3., 8/9.2013., 
(рад прихваћен за објављивање 20.09.2012), DRUNPP Sarajevo, 1350-
1354 

3 

Укупно по категорији                                                                                   2xM23 6 
Рад у националном часопису међународног значаја 
M24 Mrđenović, T. (2014) Teaching method: “Integrative urban design game” 

for soft urban regeneration, Spatium international Review, 2014, iss. 38,  
pp 57-65 
 

3 

Укупно по категорији                                                                                   1xM24 3 
Предавање по позиву са међународног скупа штампано у целини 
М31 Mrđenović, T., Ralević, M. (2013) Creating urban identity in global 

society, The City’s Role in Global Society, BAB Proceedings ,pp 42-50 
предавање по позиву. www.bab.co.rs 

3.5 

Укупно по категорији                                                                                   1xM31 3,5 
Уводно Предавање са међународног скупа штампано у изводу 
М32 Mrđenović T., (2015), „Capital a – Concept“, Балкански архитектонски 

бијенале, 2015 
1.5 

Укупно по категорији                                                                                   1xM32 1,5 
Саопштење са међународног скупа штампано у целини 
М33 Mrdjenovic, T. (2017) The Science or Art of Mapping – Elaborating the 

Process of TIS creation in City of Nis, Places and Technologies Conference 
Proceedings, ed. Dz. Bijedic, A. K. Furundzic, M. Zecevic pp. 273-283,  

1 
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Sarajevo BIH 
М33 Mrđenović T. (2017) Resilience and Sustainability: The Mutual Relations - 

Example of Integrative strategy for Tourist Valorization of NP Skadar 
Lake, Changing Cities III Conference Proceedings, Syros Greece 

1 

М33 Ralević, M., Mrđenović, T.,  Ivanović, M., (2016), Urban management 
matrix, ICUP 2016 International conference on urban planning – 
Conference proceedings, ed. Petar Mitković, Milan Tanić, Faculty of civil 
Engineering and Architecture, University of Niš, Niš 

1 

М33 Stupar A., Mrđenović T., (2016), Toward the ultimate shape-shifter: testing 
the omnipotence of digital city, 3RD INTERNATIONAL ACADEMIC 
CONFERENCE ON PLACES AND TECHNOLOGIES – Conference 
Proceedings, ed. E.Vaništa-Lazarević, M. Vukmirović, A. Krstić-
Furundžić, A.Đukić, University of Belgrade – Faculty of Architecture, 
Belgrade 

1 

М33 Ralević, M., Mrđenović, T., (2016), The routes of digitalization – from real 
to virtual city and vice versa,  3RD INTERNATIONAL ACADEMIC 
CONFERENCE ON PLACES AND TECHNOLOGIES – Conference 
Proceedings, ed.  E.Vaništa-Lazarević, M. Vukmirović, A. Krstić-
Furundžić, A.Đukić, University of Belgrade – Faculty of Architecture, 
Belgrade 

1 

М33 А. Ђукић,Т. Мрђеновић и Ј. Јоковић (2015)  "E-learning and AMRES in 
Teaching Architecture". Међународна научна конференција: III 
Workshop on Educational Innovation in Architecture - JIDA'15, у 
организацији: Universitat Politecnica de Catalunya, Барселона, 25-29. 
маја 2015., 

1 

М33 GILDA, Institute of Educational Sciences (ICE-UPC), the R+D 
competitiveProject of the Ministry of Economy and Competitiveness "E-
learning 3.0 inthe teaching of architecture", дигитална публикација (стр. 
18-29). 

1 

М33 Mrđenović T, Đukić A, Stupar A. (2015) Urban Design and Identity: re-
creating waterfront brownfield Savamala case,  in Changing Cities II 
Spatial, Design, Landscape & Socio-economic dimension Proceedings, ed 
Aspa Gospodini ISBN 987-960-6865-88-6 pp 759-769, University of 
Thessaly, Greece 

1 

M33 Mrđenović,T., Ralević, M., (2014), Utopia vs. Vision, Facing the Future 
Conference Proceedings, STRAND, Sutrainable Urban Society 
Organisation, pp 125-131, Belgrade, Serbia 

1 

М33 Ralević M., Mrđenović T., Krstić N., Beganović Đ., (2013) Ways towards 
city development, PLACES AND TECHNOLOGIES, proceedings,Bgd 

1 

М33 Mrđenović, T. (2013) Creativity and urban regeneration, ON-
ARCHITECTURE, proceedings, pp 484-489, Sustainable urban society 
association – STRAND, Belgrade, Serbia 

1 

М33  Mrđenović, T., Milovanović  (2013)Trainings as a tool for change in urban 
regeneration practice, pp. 460-469, RESPAG Proceedings., IAUS,Belgrade 
www.respag.rs 

1 

М33 Mrđenović, T., Furundžić D. (2013) Urban design and sustainable transport 
systems: integrative dimension, SUTP Proceedings 2013, 
http://www.beoland.com/sutp2013/10razloga.htm 

1 

М33  Mrđenović, T. (2012)  Innovative methods and techniques in teaching 
towards sustainable urban development: summer workshop “integrative 

1 
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urban design in regeneration of Bač settlement” case, STRAND 
Proceedings: Role of Universities and Sustainable Development, аутор: 
Татјана Мрђеновић, рад објављен у целини. www.strand.rs 

М33 Mrđenović, T. (2012) Integrative urban design game as a method for 
creating liveable urban ambients, CORP 2012 Proceedings: RE-MIXING 
THE CITY – Towards Sustainability and Resilience?, organized by CORP 
- Competence Center of Urban and Regional Planning, Association for 
Promotion and Research of Urban Planning and Regional Development in 
the Information Society, www.corp.at 

1 

М33 Mrđenović, T. (2011) Urban Design and Urban Planning in Dynamic 
Global Positioning of Local Identities, CORP 2011 Proceedings: Change 
for stability: Lifecycles of cities and regions – The role and possibilities of 
foresightes planning in transformation, pg 1063-1069, аутор: Татјана 
Мрђеновић, рад објављен у целини. www.corp.at  

1 

М33 Mrđenović, T. Lalović K., Radosavljević U. (2010) Territorial information 
systems (TIS) as an instrument for developing social capital in local 
communities in Serbia, in publication “CITIES FOR EVERYONE: 
LIVEABLE, HEALTHY, PROSPEROUS - PROMISING VISION OR 
UNREALISTIC FANTASY”, organized by CORP - Competence Center of 
Urban and Regional Planning, Association for Promotion and Research of 
Urban Planning and Regional Development in the Information Society, 
Austria, коаутори: Татјана Мрђеновић, Ксенија Лаловић, Урош 
Радосављевић, www.corp.at  

1 

М33 Lalović K., Mrđenović, T. (2010) Development of municipal TIS as an 
instrument for planning approach transition toward integrated sustainable 
development,in publication “CITIES FOR EVERYONE: LIVEABLE, 
HEALTHY, PROSPEROUS - PROMISING VISION OR UNREALISTIC 
FANTASY”, organized by CORP - Competence Center of Urban and 
Regional Planning, Association for Promotion and Research of Urban 
Planning and Regional Development in the Information Society, Austria, 
www.corp.at  

1 

М33 Radosavljević U.Mrđenović, T. Lalović K., (2010) Perspectives for urban 
experts in future urban development and mobility practice in Serbia, in 
publication “CITIES FOR EVERYONE: LIVEABLE, HEALTHY, 
PROSPEROUS - PROMISING VISION OR UNREALISTIC FANTASY”, 
organized by CORP - Competence Center of Urban and Regional Planning, 
Association for Promotion and Research of Urban Planning and Regional 
Development in the Information Society, , www.corp.at 

1 

Укупно по категорији                                                                                 19xM33 19 
Саопштење са међународног скупа штампано у изводу 
М34 Ralevic M., Mrdjenovic T. (2015), Urban regeneration in Educational 

process: Future of the City, in Changing Cities II Spatial, Design, 
Landscape & Socio-economic dimension Book of Abstracts, ed Aspa 
Gospodini ISBN 978-960-6865-85-5 pp 210, University of Thessaly, 
Greece 

0,5 

М34 Verdeli L., Dokic I., Mrdjenovic T. (2015), Revival of waterfront urban 
spaces, in Changing Cities II Spatial, Design, Landscape & Socio-
economic dimension Book of Abstracts, ed Aspa Gospodini ISBN 978-
960-6865-85-5  pp 212, University of Thessaly, Greece 

0,5 

М34 Mrđenović, T. Miloš Nenadović, Mirjana Devetaković (2014) Housing 0,5 
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regeneration strategies – Case study: Integrative urban design in Savamala 
regeneration, Global Dwelling conference  
http://www.oikonet.org/index.php/admin_controller/conferences 

Укупно по категорији                                                                                   3xM34 1,5 
Ауторизована дискусија са међународног скупа 
М35 Mrđenović, T. (2015) Conceptor of Special session: Urban Habitat 

Regeneration: Challenges, International Conference: Changing Cities II, 
21-26.06. 2015, Porto Helli, Greece http://changingcities.prd.uth.gr/special-
sessions/ 

0,3 

М35 Mrđenović, T. et al (2013) Integral urban design in Savamala regeneration, 
International workshop: Belgrade needs you www.nextsavamala.net, 
14.11.2013, Београд, Србија 

0,3 

М35 Mrđenović, T. et al (2013) Integral urban design concept as an instrument 
for waterfront regeneration, International workshop: Methods and tools for 
urban waterfront development (funded by DAAD) IAUS, 04 - 8.11.2013 

0,3 

М35 Mrđenović, T. et al (2013) Exhibition in dialogue: Integral urban design in 
Savamala regeneration, International discussion: Savamala regeneration, 
Faculty of Architecture in Belgrade with Goethe Institute Belgrade, project 
Urban Incubator, 28.06.2013. 

0,3 

М35 Mrđenović, T. et al (2012) Authorized Disscusion from International 
Simposium: Role of Universities and Sustainable Development, The Role 
of Universities and their Contribution to Sustainable Development. 
STRAND, www.strand.rs,  

0,3 

М35 2013. Chair and the participant in panel discussion RESPAG 2013: 
Regional Deavelopment Spatial Planning and Stratgic Governance, 
www.respag.org 

0,3 

М35 2012. Chair and the participant in panel discussion STRAND 2012: Role of 
Universities and Sustainable Development, www.strand.rs 

0,3 

М35 М35 - 2010. Округли сто на тему: Летња школа Архитектуре у Бачу 
2010, учесници у дискусији: Татјана Мрђеновић, др Мила Пуцар, 
проф. др Ана радивојевић, арх. Славица Вујовић, арх. Јелица 
Јовановић, арх. Драгана Петровић, REX 2010. 

0,3 

Укупно по категорији                                                                                   8xM35 2,4 
Уређивање зборника саопштења међународног научног скупа 
М36 Уредник тематског зборника Балканског архитектонског бијенала – 

БАБ 2015 под називом „capital a“, Балкански архитектонски бијенале, 
2015,  

1,5 

М36 Уредник саопштења са међународног скупа:  Конекција: Српско – 
Руске везе у архитектури од почетка XX до почетка XXI века, 
уредници: Т.Мрђеновић, Е. Ибраимова, Д. Всиљевић –Томић, 
М.Стојановић, Балкански архитектонски бијенале – БАБ, 2016.  

1,5 

Укупно по категорији                                                                                  2xM36 3 
Истакнута монографија међународног значаја 
М41 Мрђеновић T. Ђукић Александра ет. ал (2015), Одржи град - Дизајн и 

одрживи развој за паметније и еколошки здраве заједнице ур. 
Мрђеновић T. Ђукић Александра , Универзитет у Београду-
Архитектонски факултет, Београд ,  

7 

М41 Mrđenović, T., Đukić A., et al (2016), Sustain the City: Urban Design for 
Smarter and Ecologically Friendly Communities, ed. Mrđenović T., Đukić 
A., University of Belgrade – Faculty of Architecture, Belgrade,  

7 
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М42 Мрђеновић T. et al (2011), Урбана регенерација заштићених 
амбијенталних целина у контексту одрживог развоја: Подграђе 
Тврђаве Бач / Urban Regeneration of Protected Ambients in the Context of 
Sustainable Development : Bač Fortress Suburbium, Универзитет у 
Београду-Архитектонски факултет, Београд 2011 
 

5 

Укупно по категорији                                                                     2xM41, 1xM42 19 
Поглавље у књизи M41 
M44 Mrđenović T., (2013) Koncept integralnog urbanog dizajna za urbanu 

regeneraciju naselja Bač, u Rezultati rada na Letnjoj školi arhitekture u 
Baču 2011. i 2012. Godine, Grupa arhitekata – GA, Institut za arhitekturu i 
urbanizam Srbije - IAUS,  Inženjerska komora Srbije 

2 

M44 Mrđenović, T (2012) Urban regeneration and integrative urban design: 
Challenges for Serbian legislative framework/ Urbana regeneracija i 
integrativni urbani dizajn: Izazovi za srpski zakonodavni okvir,  In. Climate 
Change and the Built Environment: Policies and Practice in Scotland and 
Serbia / Klimatske promene i građena sredina: Politike i praksa u Škotskoj i 
Srbiji, ed. Mila Pucar, Branka Dimitrijević, Igor Marić,  

2 

М44 Mrđenović, T (2012), Urban regeneration and integrative urban design: 
Challenges for Serbian teaching practice / Urbana regeneracija i 
integrativni urbani dizajn: Izazovi za edukacione procese u Srbiji,  In. 
Climate Change and the Built Environment: Policies and Practice in 
Scotland and Serbia / Klimatske promene i građena sredina: Politike i 
praksa u Škotskoj i Srbiji, ed. Mila Pucar, Branka Dimitrijević, Igor Marić ,  

2 

Укупно по категорији                                                                                   3xM44 6 
Поглавље у книзи M42 
M45 Ралевић М., Мрђеновић Т. (2006) Регион као вредносна категорија 

миграционих процеса у простору, Полазишта и принципи 
регенерације региона Србије, Архитектонски факултет Универзитета 
у Београду, Београд  

1,5 

Укупно по категорији                                                                                   1xM45 1,5 
Уређивање тематског зборника, лексикографске или картографске публикације 
националног значаја 
M48 Уредник монографије Одржи град: Дизајн и одрживи развој за 

паметније и еколошки здраве заједнице, Универзитет у Београду – 
Архитектонски факултет, Београд 2015  

2 

M48 Уредник монографије Sustain the City: Urban Design for Smarter and 
Ecologically Friendly Communities, University of Belgrade – Faculty of 
Architecture, Belgrade 2016 

2 

Укупно по категорији                                                                                   2xM48 4 
Рад у врхунском часопису националног значаја 
M51 Mrđenović, T., (2013) Capacity issues in local communities for integral 

urban regeneration , Архитектура и урбанизам, 2013, iss. 38, pp. 9-16,   
2 

Укупно по категорији                                                                                   1xM51 2 
Рад у истакнутом националном часопису 
M52 Mrđenović, T., (2011) Integrative urban design in regeneration – Principles 

for achieving sustainable places, Часопис истраживања и пројектовања 
за привреду, ISSN 1451-4117, УДК 33, број рада 9(2011)2,196,305-316. 
(цитирано у Perić AnaJournal of Applied Engineering Science, vol. 
11, br. 1, str. 1-8, 2013) 

1,5 



 16/25 

Укупно по категорији                                                                                   1xM52 1.5 
Рад у националном часопису 
M53 Mrđenović, Т. (2015), Prikaz zbornika: O arhitekturi – u susret budućnosti 

(On Architecture – Facing the Future), Phlogiston 23-2015, ур. M. 
Đurđević, Muzej nauke i tehnike – Beograd,  

1 

M53 Mrđenović, T., (2015), Prikaz monografije: Pantelija Panta Jakoviljević, 
Život i delo, Phlogiston 23-2015, pp. ISSN 035-6640, UDC 01(091), ур. 
М. Ђурђеић, Музеј науке и технике,  

1 

M53 Mrđenović, T., (2014) Prikaz: On Architecture Conference Proceedings, 
Phlogiston, pp. 236-271, ур. M. Đurđević, Muzej nauke i tehnike, Beograd,  

1 

Укупно по категорији                                                                                   3xM53 3 
Уређивање научног часописа националног значаја  
M55 Члан уређивачког одбора научног часописа Флогистон, број 25, 2017, 

издавач: Музеј науке и технике, ур. Марина Ђурђевић, Београд у 
штампи 

1 

Укупно по категорији                                                                                   1xM55 1 
Саопштење са скупа националног значаја штампано у целини 
M63 Mrđenović, T. (2013) Инструменти урбаног дизајна за урбану 

регенерацију, Нови и актуелни закони о уређењу простора и њихово 
спровођење-Приоритетни инвестициони програми и објекти, Летња 
школа урбанизма рад објављен у целини, УУС, pp. 201-215, 
www.uus.org.rs 

0,5 

M63 Миловановић Д, Мрђеновић Т., Младеновић Д. (2006) Ка 
партиципативном планирању: радионице и тренинзи за подизање 
капацитета локалне заједнице стр. 81-85,Саопштење, Публикација 
Летња школа урбанизма Планирање, инвестиције и реализација у 
транзицији ка европском законодавству, Врњачка Бања,уредник:  

0,5 

M63 Мрђеновић Т., Лаловић К., Ђукановић З. (2005) ГИС алати као 
подршка локалној самоуправи у пласману развојних инвестиционих 
пројеката, стр. 233-240, кључне речи: стратешко планирање, локална 
самоуправа,ГИС. Саопштење штампано у целини,  Тематски зборник 
радова Инвестиције на западном Балкану, УУС,2005, уредник: 
Миодраг Ралевић, рецензент: Верољуб Трифуновић, 86-84275-06-3,  

0,5 

M63 Лаловић К., Мрђеновић Т. (2005) Е-управа у контексту реформе 
локалне самоуправе у Србији, стр. 219-230, кључне речи: е-управа, 
реформа локалне самоуправе, Саопштење штампано у целини,  
Тематски зборник радова Инвестиције на западном Балкану, 
УУС,2005, уредник: Миодраг Ралевић, рецензент: Верољуб 
Трифуновић, 86-84275-06-3,  

0,5 

M63 Лаловић К., Мрђеновић Т. (2005) Иницијација развоја ГИС-а кроз 
израду генералног плана, стр.200-208, кључне речи: ГИС, генерални 
план Саопштење штампано у целини,  Тематски зборник радова: 
Планирање и менаџмент градова и региона Србије,Крушевац, 
уредник: Миодраг Ралевић, рецензент: Ружица Богдановић, 86-84275-
07-1,  

0,5 

Укупно бодова по категорији                                                                      5xM63 2,5 
Одбрањена докторска дисертација 
M70 Мрђеновић Т. (2012) Принципи интегралног урбаног дизајна у 

процесу урбане регенерације, необјављена докторска дисертација, 
ментор: проф. др Владан Ђокић, Универзитет у Београду – 

6 
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Архитектонски факултет 
Укупно бодова по категорији                                                                     1xM70 6 
Ново техничко решење на међународном нивоу  
M81 Mrđenović T. Nenadović M, Devetaković M. (2014) Integrative urban 

design in Savamala 
regeneration,www.oikonet.orghttp://www.oikodomos.org/workspaces/inde
x.php/tasks/view/task_id:320, критичка евалуација података у оквиру 
међународног ЕУ пројекта ОИКОНЕТ,  

8 

M81 Mrđenović T., Devetaković M. (2014) Habitat regeneration strategies, 
www.oikonet.org, 
http://www.oikodomos.org/workspaces/index.php/users/index#, веб 
платворма за развој знања у оквиру међународног ЕУ пројекта 
ОИКОНЕТ,  

8 

M81 Лаловић К., Мрђеновић Т., Радосављевић У. (2010)   Веб сајт за 
дисеминацију и размену добрих пракси у области развоја одрживих 
транспортних решења размена искустава, успостављање комуникације 
и међуинституционалне сарадње свих нивоа управа у области, Ново 
решење проблема у области одрживог просторног развоја, 
Архитектонски факултет Универзитета у Београду ЕУ, земље 
западног Балкана, Русије,  коаутори: Ксенија Лаловић, Урош 
Радосављевић, Татјана Мрђеновић.,  

8 

Укупно бодова по категорији                                                                      3xM81 32 
Ново техничко решење (метода) примењено на националном нивоу 
M82 Лаловић К., Мрђеновић Т. (2008) ГИС апликација за подршку 

одлучивању развоју туризма у Краљеву, сложене просторне анализе 
квантитавних и квалитативних показатеља из области туризма, УН 
ХАБИТАТ, Београд, С.О.Краљево, коаутори: Ксенија Лаловић, 
Татјана Мрђеновић, www.unhabitat.org.rs , публиковано у СИРП 
монографији,  

6 

M82 Лаловић К., Мрђеновић Т. (2008) ГИС апликација за подршку 
одлучивању развоју туризма у Чачку,  сложене просторне анализе 
квантитавних и квалитативних показатеља из области туризма, 2008, 
УН ХАБИТАТ канцеларија у Београду, С.О.Чачак, 
www.unhabitat.org.rs , публиковано у СИРП монографији,  

6 

M82 Лаловић К., Мрђеновић Т. (2008)  ГИС апликација за подршку 
одлучивању развоју руралних подручја у општини Пантелеј, град Ниш 
сложене просторне анализе квантитавних и квалитативних показатеља 
из области руралног развоја. 2008,  УН ХАБИТАТ канцеларија у 
Београду, С.О.Пантелеј, град Ниш, www.unhabitat.org.rs    , 
публиковано у СИРП монографији,  

6 

Укупно бодова по категорији                                                                      3xM82 18 
Објављен патент на националном нивоу 
M94 Мрђеновић Т. (2010), Интегрална игра урбаног дизајна, нова метода, 7 
Укупно бодова по категорији                                                                      1xM94 7 
Ауторска изложба са каталогом уз научну рецензију 
M99 Ralević M., Mrđenović, T. Ivanović M. et al (2015) – Dogvil – idelni grad: 

Budućnost grada budućnost dogvila, Mikser haus 16-24.01.2015. 
http://www.blic.rs/Kultura/Vesti/526235/Dogvil-je-idealan-grad--Izlozba-i-
koncert-grupe-Vrooom,  

2 

M99 Mrđenović, T. et al (2014) - Izložba Savamalski dijalog, 2 
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http://integralurbandesignsavamala.blogspot.com/2014/12/izlozba-i-
konferencija savamalski.html?spref=fb,  

M99 Mrđenović, T. Nenadović M. et al (2013) Exhibiton - Integral urban design 
in urban regeneration of Savamala" Sa prikazom u vodećem naučnom 
časopisu nacionalnog značaja  

2 

Укупно бодова по категорији                                                                    3xM199 6 
Студија, експертиза међународног значаја 
M103 Мрђеновић, Т., Радовић-Јеловац, С, Крел., С, (2016), Интегрална 

стратегија туристичке валоризације НП Скадарско језеро, наручилац: 
ЦАУ Подгорица,  

3 

M103 Студија: Интеракције управљања поплавама и нових метода 
просторног планирања (Interactions of Flood Management and 
Innovative Spatial Planning), УНДП Бањалука, 2014. Главни 
консултанти др Чедо Максимовић и Б. Јандрић. Чланови радног тима: 
С. Максимовић, A. Ђукић, М. Станковић и Ж. Топаловић. Сарадници: 
Т. Мрђеновић, М. Милинковић и У. Умићевић. 

3 

Укупно бодова по категорији                                                                    2xM103 6 
Награде на изложбама међународног значаја 
M104 Друга награда на 25. Међународном салону урбанизма у категорији 

публикација за научну монографију: Мрђеновић, Т., Ђукић, А., ет ал. 
(2016), Одржи град – Дизајн и одрживи развој за паметније и 
еколошки здраве заједнице, ур. Мрђеновић,Ђукић, Универзитет у 
Беогрду – Архитектонски факултет, Београд, председник жирија проф. 
др Владимир Мацура 

2 

M104 Трећа награда на 25. Међународном салону урбанизма у категорији 
истраживања и студије за студију: Интегрална стратегија туристичке 
валоризације НП Скадарско језеро, аутори: Мрђеновић,Т., Радовић-
Јеловац, С.,Крел, С., наручилац ЦАУ, Подгорица, за потребе израде 
ПППН НП Скадарско Језеро, председник жирија проф. др Владимир 
Мацура 

2 

M104 Признање на 23. Међународном салону урбанизма у Београду  за 
публикацију Мрђеновић, Т. (2014) Водич за израду урбанистичких 
анализа у процесу урбаног дизајна, Архитектонски факултет у 
Београду, Београд 

2 

M104 Посебно признање на 22. Међународном салону урбанизма у Нишу за 
допринос развоју урбанистичке струке 

2 

M104 Прва награда у категорији ИКТа у урбанистичком планирању: 
Територијални информациони системи у Ваљеву, Краљеву, Чачку, 
Нишу и Крагујевцу, 16. Међународни салон урбанизма у Нишу, 
коаутори: Ксенија Лаловић, Татјана Мрђеновић, Урош Радосављевић. 

2 

Укупно бодова по категорији                                                                    5xM104 10 
Студија експертиза у Републици, регионима... 
M110 Мрђеновић Т. (2006)   'Културна добра' за просторни план општине 

Лозница, Архитектонски факултет у Београду С.О.Лозница, Израда 
експертиза за план општине и урбанистички план, коаутор:Татјана 
Мрђеновић,  Одлука о  доношењу просторног плана општине 
Лозница,  бр. 06-52/05,  

1,5 

M110 Измене и допуне генералне регулације насеља УБ 2025, експертиза, 
план усвојен 

1,5 

Укупно бодова по категорији                                                                    2xM110 3 
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Награда на националној изложби 
M111 Трећа награда за Просторни план општине Лознице, на 13. Салону 

урбанизма у Бања Луци; аутори М. Ралевић, З. Ђукановић, Ј. 
Мрићевић, Т. Мрђеновић, Г. Михаљевић,  Р. Малобабић, К. Лаловић, 
Ј. Живковић, А. Ступар, Б. Павловић,  

1 

M111 Посебно признање на 13. Салону урбанизма у Бања Луци за 
Генерални план Лознице, аутори М. Ралевић, З. Ђукановић, Т. 
Мрђеновић, К. Лаловић, Ј. Живковић, Г. Михаљевић, Р. Малобабић, З. 
Шљукић, Ј. Марићевић, Ј. Грубић  

1 

Укупно бодова по категорији                                                                   2xM111 2 
Учешће на националној изложби 
M112 Мрђеновић Т., Ђорђевић А., Ђурић С., Учешће на изложби 

конкурсних радова за израду идејног решења реконструкције објеката 
у Ресавској 40б и пренамену у Музеј града Београда (штампано у 
каталогу изложбе) 

0,5 

M112 Мрђеновић Т., Ђорђевић А., Ђурић С., Марковић У., Стојановић М., 
Учешће на изложби конкурсних радова за деп Блока 13 на Новом 
Београду 

0,5 

M112 Радосављевић У., Мрђеновић Т. ,Ексклузивно туристичко насеље, 
Бечићи, 17. међународни Салон Урбанизма у Бјељини, Р. Српска 2008. 
г. излагач са радом 

0,5 

Укупно бодова по категорији                                                                   3xM112 1,5 
Стратешки документ регионалног нивоа 
M122 Радосављевић У., Мрђеновић Т., Павић Ј., Крел С.,  (2010) План за 

туристичко активирање Голубачке тврђаве, Интегрални приступ 
туристичкој активацији Голубачке тврђаве (институционална, социо-
економска и просторно-физичка одрживост)- Ново решење проблема 
у области одрживог просторног развоја, GTZ-KWD, Универзитет у 
Београду Архитектонски факултет, Општина Голубац, руководилац: 
Урош Радосављевић аутори: Урош Радосављевић, Татјана Мрђеновић 
Јована Павић, Стефан Крел 

2 

Укупно бодова по категорији                                                                    1xM122 2 
УКУПНО БОДОВА ПО СВИМ КАТЕГОРИЈАМА 181,9 
 
 

• Учешће у научним и организационим одборима међународних 
конфренција 

2015. Члан научног одбора међународне конференције „capital a“ у оквиру Балканског 
архитектонског бијенала – БАБ 2015. www.balkanarchitecturalbiennalle.rs  
 
2015. Члан научног одбора међународне конференције “Changing Cities II”, Porto Helli, 
Peloponese, Greece 22-26.06.2015, http://changingcities.prd.uth.gr/organisation/scientific-
committee/ 
 
2013. Члан научног и организационог одбора међународне конференције “Улога града у 
савременим друштвима ” у оквиру Балканског архитктонског бијенала. Организација 
конференције сарадња са уводничарима, један од рецезената радова www.bab.co.rs 
 
2013. Члан организационог одбора међународне конференције “О архитектури”, један од 
рецезената радова. www.strand.rs 
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• Чланство и позиција у  професионалним организацијама 

International Society of City and Regional Planners - ISOCARP, члан, 
http://www.isocarp.org/index.php?id=782 
 
Инжењерска комора Србије, лиценца 200 за одговорног урбанисту, 
http://www.ingkomora.org.rs/clanovi/searchresult.php?s=2&vrstapretrage=0&tl=200&i=Tatjana
&p=Mr%F0enovi%E6&oid=20&limit=20  
 
Комесар Балканског архитектонског бијенала – БАБ, www.balkanarchitecturalbiennale.rs 
 
Удружење урбаниста Србије, члан комисије за координацију са Европским саветом 
урбаниста и GIZ-Ambero/Icon, http://www.uus.org.rs/sh/UUS/o_udruzenju/6/Upravna-
struktura.htm, 
 
Председник селекционе комисије 23. Међународног салона урбанизма у Београду 
 
Женско архитектонско друштво – ЖАД, члан 
 

 
Потребни 
минимални 
услови за 

стицање звања 
научни сарадник 

  

 
Остварено 

 

 
М10+М20+М31+
М32+М33+М41+
М42+М51 
+М80+М90+M100 
≥9  
 

 
2xM14+2xM23+1xM24+1xM31+1xM32+18xM33+2xM41+1xM42+1
xM51+3xM81+3xM82+1xM94+3xM199+2xM103+5xM104+2xM110
+2xM111+3xM112+1xM122 =142.5 

 
М21+М22+М23+М
24≥5  
 

 
2xM23+1xM24=9 

Укупно:  
 
 
Минимум: 16 
поена  
 

Укупно остварено:  
 
4xM14+2xM23+2M24+1xM31+1xM32+18xM33+2xM41+1xM42+1xM5
1+5xM81+3xM82+2xM94+3xM199+2xM103+5xM104+2xM110+2xM11
1+3xM112+1xM122 =174.5 
Укупно остварено: 142.5 поенa 

 
 
3. АНАЛИЗА НАУЧНОГ РАДА КАНДИДАТКИЊЕ 

Татјана Ј. Мрђеновић је својим ауторским и ко-ауторским научним радом доказала 
континуитет и константо усавршавање области којом се бави како на теоријско тако и 
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на практичном нивоу. Међу мноштвом научних радова (наведених у претходном 
поглављу) истичу се следећи: 
 
Докторска дисертација (М70) Татјане Мрђеновић под називом Принципи интегралног 
урбаног дизајна у процесу урбане регенерације чији је научни допринос превасходно у 
њеној актуелности са аспекта: (1) усклађивања глобалних и локалних односа у процесу 
урбане регенерације, (2) другачијег поимања урбаног дизајна у складу са одрживом 
урбаном регенерацијом која се у савременом приступу ослања све више на снагу 
локалне заједнице, (3) новог погледа на појам амбијенталности који другачије 
позиционира односе између урбане обнове, урбане ревитализације, реконструкције, 
интегративне заштите и урбане регенерације. Посебан научни  допринос дисертације је 
на линији укрштања теорија: урбаног планирања, одлучивања, урбаног дизајна, теорије 
простора, теорије социјалног капитала, теорије игре и комуникације.  На овим 
раскршћима улога урбаног дизајна се сагледава из различитих научних и филозофских 
позиција: позитивистичког и феноменолошког. Оправданост и сврха истраживања je у 
објашњавању односа између различитих рационалитета и њиховој улози  у одрживој 
урбаној регенерацији, као  процесу формирања вишедимензионалног,  интегралног 
урбаног простора и посматраног урбаног амбијента и контекста. Вишедимензионалност 
урбаног простора  је подржана мултидимензионалним процесом урбаног дизајна који 
остварује ову врсту интеграције кроз субјективно-имагинативан, социјално-
комуникативан, интердисциплинаран и техничко-технолошки процес. У том смислу  
истраживање позиционира улогу урбаног дизајна у процесима одрживе урбане 
регенерације. На тај начин истраживање је одговорило на питања: (1) У којим 
ситуацијама и контекстима се укључују одређени рационалитети, теорије, ставови и 
концепти урбаног развоја? (2) Какве су функционалности  модела који обухвата 
различите рационалности дефинишући процес интегралног урбаног дизајна, (3) Које се  
фазе, методе и  технике користе у позиционо динамичном моделу интегралног урбаног 
дизајна? (4) Каква је улога урбаних дизајнера у динамичним позицијама модела?  У том 
смислу улога истраживања је хеуристичког типа, кроз откривање нових вредносних 
сазнања на релацији односа процеса урбаног дизајна и урбане регенерације.Сврха 
истраживања је у систематизацији различитих теоријских и концептуалних приступа у 
урбаном дизајну, планирању и урбаној регенерацији, затим у препорукама за одабир 
процеса урбаног дизајна у различитим контекстима урбане регенерације, као и у 
прегледу техника за вођење процеса урбаног дизајна и описивању апарата за одабир 
таквог процеса у различитим урбаним контекстима. 

У својству аутора кандидаткиња  у раду „Urban regeneration – Questionig the subject’ 
објављеном у часопису TTEM (M23), указује на значај преиспитивања предмета урбане 
регенерације у глобалном друштву, пуном различитости и диспаритета која се 
одражавају у урбаном планирању и дизајну, нарочито у Србији, Истиче се значај 
партиципативног и колаборативног приступа у формирању новог, заједничког, 
консензусног идентитета и квалитета места, као новог предмета урбане регнерације. 
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У ауторском раду Teaching method: “Integrative urban design game” for soft urban 
regeneration, Spatium international Review, 2014, (М24) кандидаткиња разматра 
могућности креирања консензусног идентитета и рационалитета употребом новог 
метода за перманентну едукацију који се односи на интегративну, уметничку, игру 
сагледавања постојећег стања ствари и креирања заједничке слике будућности 
користећи се отвореном комуникацијом као пољем интерсубјективости у којем су сви 
учесници креатори будућих процеса промена. 

У ауторској научној монографији Одржи град - Дизајн и одрживи развој за паметније 
и еколошки здраве заједнице, (М41) кандидаткиња истражује однос урбаног дизајна и 
еколошки здравих и паметних заједница разматрајући инсрументе урбаног дизајна на 
глобалном нивоу који доприносе еколошки здравијим и самим тим паметнијим 
решењима за урбану регенерацију, закључујући да неразвијеније земље користе меке 
мере за решавање еколошких проблема, док се земље у развоју и равијене земље 
оријентишу ка технолошки напредним решењима. Први део, ауторке др Татјане 
Мрђеновић, Урбани дизајн за паметнију и еколошки одрживу урбану регенерацију, 
интерпретира консеквентан спој између теме књиге, теме самог поглавља, теоријске 
интерпретације методолошког приступа анализи избору и обради примера који 
илуструју теоријске поставке. Засновано на претходним истаживањима ауторке, 
утемељено на релевантним изворима и примењено на тему књиге, чији је мото дизајн и 
одрживи развој, урбана регенерација.Издвајајући елементе значајне за однос  урбаног 
дизајна,  урбане регенерације, (чији се методолошки приступ константно мења од 60-
тих до данас усклађујући се комплексом питања на која регенерација даје одговор, од 
реконструкције до еколошког приступа), одрживог развоја/регенерације,  ауторка 
предлаже могућ оквир за интегрални урбани дизајн.Овај теоријски приступ и 
методолшки оквир су елаборирани кроз студије изабраних  примера, који допуњавају и 
истичу значај овог дела књиге дизајн за одрживу регенерацију.Посебан сегмент  као 
један пример домаће праксе, али и допринос теми едукативног процеса чији је  значај 
истицан на више места, који би требало да обједини и повеже све теме, је Иницијативе 
за одрживи и еколошки дизајн: пројекат урБИНизација.  

Кандидаткиња је аутор мноштва техничких решења, стратешких докумената који су у 
области њене докторске дисертације, даке интегралног урбаног дизаја међу којима се 
истиче патент-нетод атестиран како на домаћем тако и на међународном нивоу под 
називом Интегрална игра урбаног дизајна која се односи на нов нечин овладавања 
проблемом плуралитета у урбаном развоју, у којем сѕ сви равноправни чниници и 
учесници креирања будућности. 

Татјана Мрђеновић је добитница мноштва награда на међународном нивоу међу којима 
се истичу награде: Друга награда на 25. Међународном салону урбанизма у категорији 
публикација за научну монографију: Мрђеновић, Т., Ђукић, А., ет ал. (2016), Одржи 
град – Дизајн и одрживи развој за паметније и еколошки здраве заједнице, ур. 
Мрђеновић,Ђукић, Универзитет у Беогрду – Архитектонски факултет, Београд, 
председник жирија проф. др Владимир Мацура; Трећа награда на 25. Међународном 
салону урбанизма у категорији истраживања и студије за студију: Интегрална 
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стратегија туристичке валоризације НП Скадарско језеро, аутори: Мрђеновић,Т., 
Радовић-Јеловац, С.,Крел, С., наручилац ЦАУ, Подгорица, за потребе израде ПППН НП 
Скадарско Језеро, председник жирија проф. др Владимир Мацура; Признање на 23. 
Међународном салону урбанизма у Београду  за публикацију Мрђеновић, Т. (2014) 
Водич за израду урбанистичких анализа у процесу урбаног дизајна, Архитектонски 
факултет у Београду, Београд; Посебно признање на 22. Међународном салону 
урбанизма у Нишу за допринос развоју урбанистичке струке. 

 
4. АНАЛИЗА УТИЦАЈНОСТИ НАУЧНОГ РАДА КАНДИДАТА И ПРЕГЛЕД 
ЦИТИРАНОСТИ ОБЈАВЉЕНИХ РАДОВА  
  
Значај објављених радова кандидата заснива се на доприносу развоја теорије и праксе 
као и унапређења постојећих сазнања у области урбанистичког планирања, урбаног 
дизајна, урбане регенерације и употребе ИКТ-а у урбанизму и њиховог публиковања у 
оквирру међународних пројеката. Анализа утицајности научног рада кандидата, с 
обзиром на број објављених радова који се вреднују, је задовољавјућа, кандидаткиња 
има цитиран рад М52 Mrđenović, T., (2011) Integrative urban design in regeneration – 
Principles for achieving sustainable places, Часопис истраживања и пројектовања за 
привреду, ISSN 1451-4117, УДК 33, број рада 9(2011)2,196,305-316. у Perić 
AnaJournal of Applied Engineering Science, vol. 11, br. 1, str. 1-8, 2013), док остали 
број хетероцитата тек треба да достигне одређене параметре. У прилог томе свако иде 
специфичност тематике којом се др Татјана Мрђеновић бави. 
 
5. АНГАЖОВАНОСТ У НАУЧНОМ РАДУ  
 
Ангажовање у научном раду кандидаткиње др Татјане Мрђеновић обухвата учешће (од 
2005. године) у националним и  међународним научно-истраживачким пројектима: 
2015 - Партиципант у оквиру The European Network on Smart Inorganic Polymers 
synergies the European activities in relevant areas, Cost action 1302, www.sisps-
cost.org/home/index.html, 2 
2014-16 Партиципант у оквиру ЕУ програма Lifelong Learning Program – OIKONET: A 
Global Multidisciplinary Network on Housing Research and Learning, www.oikonet.org,  
2011- Учешће у Научно- истраживачком пројекту Просторни, еколошки, енергетски и 
друштвени аспекти развоја насеља и климатске промене - међусобни утицаји, 
финансираном од стране Министарства за науку и технолошки развој Републике 
Србије.,  
2006 – 09. Учешће у PARAMOUNT - EU Project FP6-2004-TREN 3, Priority 6.2 
Sustainable Surface Transport, Specific Support Action (Part E), FP6 Научно истраживачки 
пројекат ЕУ у области одрживих транспортних система са основним циљем 
дисеминације знања и искустава међу чланицама ЕУ и Западно балканском региону. 
European Commission, Directorate General for Energy and Transport, Directorate D, 
Coordinator in EU: Forschungsgesellschaft Mobilität gemeinnützige GmbH FGM AMOR 
Austrian Mobility Research (AMOR), српски партнер Архитектонски факултет 
Универзитета у Београду.   
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2005 - 08. Учешће у Научно-истраживачком пројекту Архитектонског факултета у 
Београду Менаџмент урбане обнове и регенерације регија Србије, пројекат финансиран 
од стране Министарства науке и технолошког развоја Републике Србије. 
 
Посебан квалитет научног рада др Татјане Мрђеновић представља вишегодишња 
посвећеност истраживањима у области урбане регенерације и урбаног дизана у 
интегративним процесима наше земње у шире европске и глобалне мреже. Током 
самосталних истраживања анализирала је велики број државних и политичких одлука 
које су се конкретно односиле на инструмете урбаног планирања и дизајна на 
територији Републике Србије и Европске уније. Утицајност публикација у којима је 
кандидат објављивао радове заснива се на њиховом међународном карактеру и значају 
у смислу унапређења урбане теорије и праксе на територији Србије. 
 
6. АНГАЖОВАНОСТ У РАЗВОЈУ УСЛОВА ЗА НАУЧНИ РАД И ФОРМИРАЊЕ 
НАУЧНИХ КАДРОВА  
 

Научно истраживачки рад др Татјане Мрђеновић, који се првенствено односи на 
докторску дисертацију, представља својеврстан допринос развоју науке у земљи. 
Библиографска грађа кандидата (91 референца) која је углавном дефинисана у области 
урбаног дизајна и урбане регенерације, као и примене ИКТ-а у истим, значајно 
унапређује постојећа сазнања у овом домену, бавећи се унапређењем дисциплинарног 
деловања у односу на релацију урбанистичко планирање – регенерација и дизајн. 

Педагошки рад кандидата карактерише рад у настави на Архитектонском факултету у 
Београду од 2004. У том смислу наведен је ангажман на бројним предметима и 
модулима основних и мастер академских студија, а нарочито се истиче ко-менторство у 
изради докторске дисертације за звање доктор еуропеус у сарадњи са Универзитетом 
Ла Цапиенца у Риму. Истиче се  деценијски рад у оквиру предмета на Департману за 
урбанизам и посвећеност и истрајност у педагошком раду, као и настојање за даљим 
усавршавањем на том пољу. У  педагошком раду кандидата такође треба истаћи 
укључивање у изради курикулума студијских програма, са циљем успостављања 
континуитета квалитета и даљег развоја наставног процеса. 
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7. ЗАКЉУЧАК  

На основу детаљног увида у поднету документацију, Kомисија констатује да научно 
истраживачки рад др Татјане Мрђеновић пружа значајан допринос развоју теорије и 
праксе у научној области Архитектура и урбанизам, са посебним освртом на 
урбанистичко планирање и дизајн, урбану регенерацију и примену ИКТ-а у истим.. 
Узимајући у обзир сагледане укупне резултате кандидаткиње комисија закључује да су 
они и више него задовољавајући, истичући да је кандидаткиња показала да поседује 
способност и савеснoст за самосталан научно истраживачки рад. 

Учешће на научним скуповима, научним одборима међународних конференција, 
објављивање радова у темaтским зборницима и научним часописима националног и 
међународног значаја, уредништво и ауторство монографија, учешће у домаћим и 
међународним научним пројектима као и одбрањена докторска дисертација, резултат 
су дугогодишњег рада кандитаткиње од последипломских студија на Архитектонском 
факултету у Београду до данас. 

Увидом у резултатe научно-истраживачког, стручног и педагошког рада кандидаткиње, 
имајући у виду актуелност тема којима се бави, a на основу Закона о високом 
образовању, Закона о научноистраживачкој делатности, Правилника о поступку и 
начину вредновања и квантитативном исказивању научноистраживачких резултата 
истраживача и Статута Универзитета у Београду, Комисија констатује да кандидаткиња 
др Татјана Мрђеновић испуњава све потребне услове да буде изабрана у научно звање – 
научни сарадник у научној области Архитектура и урбанизам. 
 
Комисија предлаже Наставно-научном већу Архитектонског факултета, Универзитета у 
Београду, да прихвати Извештај и упути предлог Министарству просвете, науке и 
технолошког развоја с циљем наставка процедуре избора др Татјане Мрђеновић у 
научно звање – научни сарадник. 
 
У Београду, 21.07.2017. године 
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