Образац 4 В

В) ГРУПАЦИЈА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА
САЖЕТАК
РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА
ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ ДОЦЕНТА
I - О КОНКУРСУ
Назив факултета: Универзитет у Београду – Архитектонски факултет
Ужа научна област: Архитектонско пројектовање
Број кандидата који се бирају: 1
Број пријављених кандидата: 3
Имена пријављених кандидата:
1. др Милена Грбић
2. др Верица Крстић
3. др Душан Стојановић

II - О КАНДИДАТИМА
КАНДИДАТ 1

1) - Основни биографски подаци

- Име, средње име и презиме: др Милена (Бранимир) Грбић
- Датум и место рођења: 16.11.1977. Београд
- Установа где је запослен:
- Звање/радно место:
- Научна, односно уметничка област:

2) - Стручна биографија, дипломе и звања
Основне студије:
- Назив установе: Универзитет у Београду – Архитектонски факултет
- Место и година завршетка: Београд, 2006.
- смер:
Мастер:
- Назив установе:
- Место и година завршетка:
- Ужа научна, односно уметничка област:
Магистеријум:
- Назив установе:
- Место и година завршетка:
- Ужа научна, односно уметничка област:
Докторат:
- Назив установе: Универзитет у Београду – Архитектонски факултет
- Место и година одбране: Београд, 2015.
- Наслов дисертације: „Унапређење просторне организације становања у ромским насељима у
Београду под утицајем начела Романипена”
- Ужа научна, односно уметничка област: Архитектонско пројектовање и савремена архитектура
Досадашњи избори у наставна и научна звања:
/
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3) Испуњени услови за избор у звање доцента
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ:
oценa / број година радног
искуства

(заокружити испуњен услов за звање у које се бира)
1
2
3

Приступно предавање из области за коју се бира, позитивно оцењено од
стране високошколске установе
Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама током
целокупног претходног изборног периода
Искуство у педагошком раду са студентима

Број менторства / учешћа у
комисији и др.

(заокружити испуњен услов за звање у које се бира)
4

Резултати у развоју научно наставног подмлатка

5

Учешће у комисији за одбрану три завршна рада на академским
специјалистичким, мастер или докторским студијама

(заокружити испуњен услов за звање у
које се бира)

6

7

Објављен један рад из категорије М21;
М22 или М23 из научне области за коју
се бира

Саопштена два рада на научном или
стручном скупу (категорије М31-М34 и
М61-М64).

Број
радова,
саопште
ња,
цитата
и др
1

10

2,67

Навести часописе, скупове, књиге и друго

1. Grbić, Milena, Nikezić, Ana. „Lifestyle as a
resource for re-structuring Romani urban housing.“
Open Haouse International Vol. 42. No. 01, 2017,
95-101. ISSN 0168-2601 (индексиран на A&HCI
Journal list, The Social Sciences Citation index; IF
0.149 a 2015)
http://www.openhouse-int.com/pdfOHI%20Vol.42%0No.1.pdf (М23)
1. Delević (Grbić), M. „Lifestyle as the ethos to
forming a spatial physiognomy of informal Roma
settlements“,
Pozivno
predavanje
na
međunarodnom skupu CAHROM Thematic Group
of Experts’ visit on (Re) Housing Solutions and
Alternative measures to (forced) evictions of Roma,
Palace Serbia, Belgrade, Serbia, 18-20. November
2013.
http://www.ljudskaprava.gov.rs/sr/press/vesti/organ
izovana-poseta-cahrom-grupe-eksperata (М32)
2. Grbic, M., Lazovic, Z., Djokic, V. “Potentials for
Climate Change Mitigation and Adaptation Inside
Unplanned Settlements in Belgrade”, Proceedings
of the 16th International Multydisciplinary Scientific
GeoConference, SGEM 2016, 30. jun - 6. Jul 2016,
Albena, Bulgaria, Book 4: Energy and Clean
technologies, Vol. II, 499-506, 2016, DOI:
10.5593/SGEM2016/B42/S19.064 (ISBN 978-6197105-64-3 / ISSN 1314-2704) (М33)
3. Lazovic, Z., Grbic, M., Djokic, V. „The Dissociation
from The Giddens Paradox in Housing Architecture
in Serbia,“ Proceedings of the 16th lnternational
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM
2016, 30. Jun - 6. јul 2016, Aibena, Bulgaria, Book
4: Energy and Clean technologies, Vol. II, 615-622,
2016, DOI: 10.5593/SGEM2016/В42/S19.079
(ISBN 978-619- 7105-64-3 / ISSN 1314-2704)
(М33)
Mihajlovic, J., Grbic, M., Lazovic, Z. „The New
Landscapes of Culture: Drvengrad and Andricgrad,
The Conternporary Heterotopias - The Nuclei of
Sustainability and Continuurn of Culture,“
Proceedings
of
the
16th
lnternational
Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM
2016, 30. Jun - 6. јul 2016, Aibena, Bulgaria, Book
6: Nano, Bio and Green – Technologies for
Sustainable Future, Vol. ll, 755-762, 2016, DOI:
10.5593/SGEM2016/В62/S27.099 (ISBN 978-6197105-69-8 / ISSN 1314-2704) (М33)
Grbic, М. „Sustainabіe Architecture Resources
lnside Informal Roma Settlement MicroEnvironments,“ Proceedings of the 15tth
lnternational
Multidisciplinary
Scientific
GeoConference SGEM 2015, 18-24 jun 2015,
Albena, Bulgaria, Nano, Bio and Green –
Technologies for SustainabІe Future, Vol. II, 575582, 2015, DOI: 10.5593/SGEM2015/В62/S27.075
(ISBN 978-619-7105-43-8 / ISSN 1314-2704)
(М33)
Grbic, М. i Stankovic Grujicic, O. „Reading the
form of informal Roma settlements in the light of
everyday life,“ Conference Proceedings of the 22nd
ISUF lnternational Conference, City as organism;
new visions for urban life, 22-26 septembar 2015,
Rome, Italy, Vol. 1, eds. Giuseppe Strappa, Anna
Rita Donatella Amato, Antonio Camporeale; U+D
Editions, 661-668, 2016, (ISBN 97888941188-1-0).
https://www.urbanform.it/ (М33)
Grbic, М. „Principles of Sustainability in
Romanipen-based Informal Roma Settlements,“
Proceedings
of
the
14th
lnternational
Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM
2014, Nano, Bio and Green —Technologies for
Sustainabіe Future, 17-26 jun 2014, Albena,
Bulgaria, Vol. 2, 589-596, 2014, DOI:
10.5593/SGEM2014/В62/S27.076 (ISBN 978-6197105- 21-6 / ISSN 1314-2704). (М33)
Bjelic-Stojanovic, Lj., Miloradov Vojinovic, М.,
Grbic, М., Sremacki, М., Simovic, Ј. „lndustrial and
municipal waste management information systern
for landfills.“ Conference Proceedings of the 20.
medzinárodná konferencia Technika ochrany
prostredia TOP 2014, 10 – 12. jun 2014, Bratislava,
Slovakia, Zbornik prednášok, Častá - Papiernička,
SR; Nakladatelstvo STU, 55-62, 2014,(ISBN 97880227-4174-3). (М33)
Grbic, М. i Lazovic, Z. „Observation and dialog:
operational tools useful for aware and meaningful
anthropological design in Romani settlements,“
Book of Abstracts of the 3rd ISUF ITALY
lnternational Seminar on Urban Form, Learning
from Rome: Historical Cities and Contemporary
Стр 3/15

8

9

10

11

12

13

14

15
16

17

Објављена два рада из категорије М21,
М22 или М23 од првог избора у звање
доцента из научне области за коју се бира
Саопштена три рада на међународним
или домаћим научним скуповима
(категорије М31-М34 и М61-М64) од
избора у претходно звање из научне
области за коју се бира.
Оригинално стручно остварење или
руковођење или учешће у пројекту

Design, 23-24 February 2017, ed. Dina Nencini, 61,
2017.
http://rome2015.isufitaly.com/index.php?conferenc
c=rome2017&schedConf=rome2017 (М34)
10.Grbic, М. i Stankovic Grujicic, O. „Reading the
form of informal Roma settiements in the light of
everyday life,“ Book of Abstracts of the 22nd ISUF
lnternational Conference, City as organism; new
visions for urban life, 22-26 septembar 2015, Rome,
Italy, ed. Dina Nencini; U+D Editions, 126, 2015,
(ISBN: 978-88-941188-0-3)
http://issuu.com/urbanform/docs/isuf_2015_book_o
o_abstract (М34)

Одобрен и објављен уџбеник за ужу
област за коју се бира, монографија,
практикум или збирка задатака (са ISBN
бројем)
Објављен један рад из категорије М21,
М22 или М23 у периоду од последњег
избора из научне области за коју се бира.
(за поновни избор ванр. проф.)
Саопштена три рада на међународним
или домаћим научним скуповима
(категорије М31-М34 и М61-М64) у
периоду од последњег избора из научне
области за коју се бира. (за поновни избор
ванр. проф.)
Објављена два рада из категорије М21,
М22 или М23 од првог избора у звање
ванредног професора из научне области
за коју се бира.
Цитираност од 10 хетеро цитата
Саопштено пет радова на међународним
или домаћим скуповима (категорије
М31-М34 и М61-М64) од којих један
мора да буде пленарно предавање или
предавање по позиву на међународном
или домаћем научном скупу од избора у
претходно звање из научне области за
коју се бира
Књига из релевантне области, одобрен
уџбеник за ужу област за коју се бира,
поглавље у одобреном уџбенику за ужу
област за коју се бира или превод
Стр 4/15
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иностраног уџбеника одобреног за ужу
област за коју се бира, објављени у
периоду од избора у наставничко звање
Број радова као услов за менторство у
вођењу докт. дисерт. – (стандард 9
Правилника о стандардима...)

ИЗБОРНИ УСЛОВИ:
(изабрати 2 од 3
услова)

Заокружити ближе одреднице
(најмање пo једна из 2 изабрана услова)

1. Председник или члан уређивачког одбора научног часописа или зборника радова у
земљи или иностранству.
2. Председник или члан организационог одбора или учесник на стручним или
научним скуповима националног или међународног нивоа.
3. Председник или члан у комисијама за израду завршних радова на академским
специјалистичким, мастер и докторским студијама.
4. Аутор или коаутор елабората или студија.
5. Руководилац или сарадник у реализацији пројеката.
6. Иноватор, аутор или коаутор прихваћеног патента, техничког унапређења,
експертиза, рецензија радова или пројеката.
7. Поседовање лиценце.
2. Допринос
1. Председник или члан органа управљања, стручног органа, помоћних стручних
академској и широј
органа или комисија на факултету или универзитету у земљи или иностранству.
2. Члан стручног, законодавног или другог органа и комисија у широј друштвеној
заједници
заједници.
3. Руковођење активностима од значаја за развој и углед факултета, односно
Универзитета.
4. Руковођење или учешће у ваннаставним активностима студената.
5.Учешће у наставним активностима који не носе ЕСПБ бодове (перманентно
образовање, курсеви у организацији професионалних удружења и институција или
сл.).
6. Домаће или међународне награде и признања у развоју образовања или науке.
3. Сарадња са другим
1. Учешће у реализацији пројеката, студија или других научних остварења са
високошколским,
другим високошколским или научноистраживачким установама у земљи или
научноистраживачким
иностранству.
2. Радно ангажовање у настави или комисијама на другим високошколским или
установама, односно
установама културе или научноистраживачким установама у земљи или иностранству,
3. Руковођење или чланство у органима или професионалнм удружењима или
уметности у земљи и
иностранству
организацијама националног или међународног нивоа.
4. Учешће у програмима размене наставника и студената.
5. Учешће у изради и спровођењу заједничких студијских програма.
6. Гостовања и предавања по позиву на универзитетима у земљи или иностранству.
*Напомена: На крају табеле кратко описати заокружену одредницу
1. Стручнопрофесионални
допринос

Опис заокружених одредница:

1.2 Учешће на стручним или научним скуповима националног или међународног нивоа већ је детаљно наведенo. Кандидат је аутор
10 саопштења објављених и презентованих на међународним и националним скуповима.
Члан Поткомисије за припрему теста. Комисија за спровођење уписа на прву годину студијског програма
основних студија Архитектуре и студијског програма интегрисаних академских студија Архитектуре
2016-2018 Члан Комисије за обезбеђење и унапређење квалитета
2016
Члан Пописне комисије скриптарнице/књижаре Архитектонског факултета
2016/2017 Сарадник руководиоца студијске целине Студио М03 у координацији наставе
2015/2016 Сарадник руководиоца студијске целине МАСА А/У/АТ/АК 23011/2/3 у координацији наставе
2015
Члан Поткомисије за припрему теста. Комисија за спровођење уписа на прву годину студијског програма
основних студија Архитектуре и студијског програма интегрисаних академских студија Архитектуре

2.1 2016
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2015/2016

2015/2016

2014
2013/2014
2012/2013

Сарадник руководиоца студијских целина у координацији пројеката мастер академских студија: прва година МАСА
А/У/АТ/АК 12011/2/3 (в. проф. Александру Вуја) и друга година Модул М6 – Пројекат 2 – усмерење А, У, Т (в.
проф. Весна Цагић Милошевић)
Сарадник руководиоца студијских целина у координацији пројеката мастер академских студија: прва година МАСА
А/У/АТ/АК 12011/2/3 (в. проф. Александру Вуја) и друга година Модул М6 – Пројекат 2 – усмерење А, У, Т (в.
проф. Весна Цагић Милошевић) у припреми акредитације Архитектонског факултета Универзитета у Београду
према стандардима RIBA (Royal Institute of British Architects)
Члан Поткомисије за припрему теста. Комисија за спровођење уписа на прву годину студијског програма
основних студија Архитектуре и студијског програма интегрисаних академских студија Архитектуре
Сарадник Комисије за акредитацију докторских академских студија Архитектонског факултета у Београду
Члан Радне групе Центра за Акредитацију основних и мастер студија Архитектонског факултета у Београду

КАНДИДАТ 2

1) - Основни биографски подаци

- Име, средње име и презиме: Верица (Славка) Крстић
- Датум и место рођења: 6.9.1982. Зрењанин
- Установа где је запослен: - Звање/радно место: - Научна, односно уметничка област: -

2) - Стручна биографија, дипломе и звања

Основне студије:
- Назив установе: Универзитет у Београду – Архитектонски факултет
- Место и година завршетка: Београд, 2007.
- смер:
Мастер:
- Назив установе:
- Место и година завршетка:
- Ужа научна, односно уметничка област:
Магистеријум:
- Назив установе:
- Место и година завршетка:
- Ужа научна, односно уметничка област:
Докторат:
- Назив установе: Универзитет у Београду – Архитектонски факултет
- Место и година одбране: Београд, 2016.
- Наслов дисертације: „Примена пракси амбијенталних уметности у архитектонском
пројектовању простора свакодневице“
- Ужа научна, односно уметничка област: Архитектонско пројектовање и савремена архитектура
Досадашњи избори у наставна и научна звања:
/

3) Испуњени услови за избор у звање доцента
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ:
(заокружити испуњен услов за звање у које се бира)
1
2
3

Приступно предавање из области за коју се бира, позитивно оцењено од
стране високошколске установе
Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама током
целокупног претходног изборног периода
Искуство у педагошком раду са студентима

oценa / број година радног
искуства
5,00
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Број менторства / учешћа у
комисији и др.

(заокружити испуњен услов за звање у које се бира)
4

Резултати у развоју научно наставног подмлатка

5

Учешће у комисији за одбрану три завршна рада на академским
специјалистичким, мастер или докторским студијама

(заокружити испуњен услов за звање у
које се бира)

6

7

Објављен један рад из категорије М21;
М22 или М23 из научне области за коју се
бира

Саопштена два рада на научном или
стручном скупу (категорије М31-М34 и
М61-М64).

Број
радова,
саопште
ња,
цитата
и др
2

14

Навести часописе, скупове, књиге и друго

1. Djokić, V., Ristić Trajković, J., Furundžić, D.,
Krstić, V., Stojiljković, D.: Urban Gardens as
lived space: Informal gardening practices and
dwelling culture in socialist and post-socialist
Belgrade, Urban Forestry ‘ Urban Greening,
ISSN:
1618-8667,
DOI
information:
10.1016/j.ufug.2017.05.014. Published online: 31
May 2017.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S1618866716303697 (М21)
2. Djokic, V., Ristić Trajković, J., Krstić, V.: An
Environmental Critique: Impact of Socialist
Ideology on Ecological and Cultural Sensitivity of
Belgrade Large Scale Residential Settlements,
Sustainability,
ISSN
2071-1050,
doi:10.3390/su8090914 Published online: 9
September 2016.
http://www.mdpi.com/2071-1050/8/9/914 (М22)
1. Mitrović, B., Međo, V.: Environmental
propositions in architecture: material, materiality
and texture – Book of Abstracts. International
conference
with
Exibition
Sustainable
Architecture, Belgrade 2014, p. 6. ISBN
9783981662405 (М32)
2. Djokic, V., Ristić Trajković, J., Krstić, V.: Urban
garden as space of everyday life: case study of
Baštalište garden, in Tappert, Simone and
Drilling, Matthias (ed.). Conference Proceedings:
Growing in cities. Interdisciplinary Perspectives
on Urban Gardening International Conference,
Basel 10 – 11.09.2016., Basel: University of
Applied Sciences, 2016, pp. 149-165, ISBN: 9783-033-05757-9,
http://www.sozialestadtentwicklung.ch/tagungen/
growing_cities.pdf (М33)
3. Djokic, V., Lazovic, Z., Krstić, V.: Housing for
Resettlement Programs. Case Study of a
Residential and Commercial Complex, Block 32a
in Belgrade, Serbia, - Proceedings of the No Cost
Housing Conference, 30-31. June 2016, Zurich
https://www.ethz.ch/content/dam/ethz/specialinterest/conference-websites-dam/no-costhousing-dam/documents/Djokic_final.pdf (М33)
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4. Ristić Trajković, J., Stojiljković, D., Međo, V.:
Influence of the socialist ideology on typological
models of multi-family housing units. "Belgrade
school“ of housing architecture, - Proceedings of
the International Conference Architecture and
Ideology, CD Proceedings, Belgrade 2012., ISBN
978-86-7924-083-5 (М33)
5. Lojanica, V., Ristić, J., Međo, V.: Multi-family
housing architecture in Belgrade. Models and
development, - Proceedings of the International
Conference on Architecture and Design
INTERCAD 2011, Vienna 2011,pp.5-13.,ISSN
2242-170X (М33)
6. Đokić, V., Ristić Trajković, J., Međo, V.:
Allotment
garden
as
human
habitat:
environmental experience in architecture design, Culture(s) in sustainable futures: theories,
policies, practices, University of Jyvaskyla,
Helsinki, Finland, 6 May 2015., p.195, ISBN 978951-39-6180-0 (М34)
7. Međo, V., Ristić Trajković, J.: Aspects of
environmental art in Architectural Design: Case
Study of Installation Art. - Book of Abstracts.
International
conference
with
Exibition
Sustainable Architecture, Belgrade 2014, p. 708.,
ISBN 9783981662405 (М34)
8. Međo, V., Ristić Trajković, J.: Environmental
imagination: Architecture and the Production of
Concepts. - Abstract book, 9th International PhD
& DLA Symposium, Architectural, engineering
and information sciences, Eighth International
PhD & DLA Symposium, Pécs 2013, p. 140., ISBN
978-963-7298-54-7 (М34)
9. Ristić Trajković, J., Međo, V.: Re-think home:
Dwelling in the society of spectacle. - Abstract
book, 9th International PhD & DLA Symposium,
Architectural, engineering and information
sciences, Eighth International PhD & DLA
Symposium, Pécs 2013, p. 105., ISBN 978-9637298-54-7 (М34)
10. Međo, V., Ristić Trajković, J.: Aspects of
environmental art in architectural design. Case
study of the Luis Barragán house and studio, Abstract book, Eighth International PhD & DLA
Symposium, Architectural, engineering and
information sciences, Pécs 2012, p. 105., and
Information Technology, 2012, Hungary (M34),
2012, University of Pecs, Pollack Mihaly Faculty
of engineering and information technology, ISBN
978-963-7298-48-6 (М34)
11. Ristić Trajković, J., Međo, V.: Aesthetics of
totalitarian regimes, - Architectural, engineering
and information sciences, Abstract book, Eighth
International PhD & DLA Symposium,
Architectural, engineering and information
sciences, Pécs 2012, p. 125., ISBN 978-963-729848-6 (М34)
12. Cagić Milošević, V., Međo, V.,Mitrović, N.:
General legislative (regulatory) framework for
residential construction in Serbia from 1948 to
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8

9

10
11

12

13

14

15
16

Објављена два рада из категорије М21,
М22 или М23 од првог избора у звање
доцента из научне области за коју се бира
Саопштена три рада на међународним или
домаћим научним скуповима (категорије
М31-М34 и М61-М64) од избора у
претходно звање из научне области за коју
се бира.
Оригинално стручно остварење или
руковођење или учешће у пројекту
Одобрен и објављен уџбеник за ужу
област за коју се бира, монографија,
практикум или збирка задатака (са ISBN
бројем)
Објављен један рад из категорије М21,
М22 или М23 у периоду од последњег
избора из научне области за коју се бира.
(за поновни избор ванр. проф.)
Саопштена три рада на међународним или
домаћим научним скуповима (категорије
М31-М34 и М61-М64) у периоду од
последњег избора из научне области за
коју се бира. (за поновни избор ванр.
проф.)
Објављена два рада из категорије М21,
М22 или М23 од првог избора у звање
ванредног професора из научне области за
коју се бира.
Цитираност од 10 хетеро цитата
Саопштено пет радова на међународним
или домаћим скуповима (категорије М31М34 и М61-М64) од којих један мора да
буде пленарно предавање или предавање

2011. The example of Belgrade, - International
Conference
Architecture
and
Ideology
Proceedings, Faculty of Architecture, University
of Belgrade, Board of Ranko Radovid Award,
Association of Applied Arts Artists and Designers
of Serbia, 2012, ISBN 978-86-7924-084-2 (FA),
р.130 (М34)
13. Ristić Trajković, J., Međo, V.: Transformation of
the area for daily activities in the development of
“Belgrade apartment” in terms of socio-cultural
changes, - Abstract book of the Research
conference on information technology, Honoring
volume on Pollack Mihaly Faculty of engineering
and information technology, Pécs 2011, p. c124.,
ISBN 978-963-7298-46-2 (М34)
14. Međo, V., Ristić Trajković, J.: Influence of the
„Belgrade school“ of housing architecture to
contemporary spatial organization of multi-family
housing architecture in Belgrade, - Abstract book
of the Research conference on information
technology, Honoring volume on Pollack Mihaly
Faculty of engineering and information
technology, Péc 2011, p. c97., ISBN 978-9637298-46-2 (М34)
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17

18

по позиву на међународном или домаћем
научном скупу од избора у претходно
звање из научне области за коју се бира
Књига из релевантне области, одобрен
уџбеник за ужу област за коју се бира,
поглавље у одобреном уџбенику за ужу
област за коју се бира или превод
иностраног уџбеника одобреног за ужу
област за коју се бира, објављени у
периоду од избора у наставничко звање
Број радова као услов за менторство у
вођењу докт. дисерт. – (стандард 9
Правилника о стандардима...)

ИЗБОРНИ УСЛОВИ:
(изабрати 2 од 3
услова)

Заокружити ближе одреднице
(најмање пo једна из 2 изабрана услова)

1. Стручнопрофесионални
допринос

1 Председник или члан уређивачког одбора научног часописа или зборника радова у
земљи или иностранству.
2 Председник или члан организационог одбора или учесник на стручним или
научним скуповима националног или међународног нивоа.
3. Председник или члан у комисијама за израду завршних радова на академским
специјалистичким, мастер и докторским студијама.
4. Аутор или коаутор елабората или студија.
5. Руководилац или сарадник у реализацији пројеката.
6. Иноватор, аутор или коаутор прихваћеног патента, техничког унапређења,
експертиза, рецензија радова или пројеката.
7. Поседовање лиценце.
2. Допринос
1. Председник или члан органа управљања, стручног органа, помоћних стручних
академској и широј
органа или комисија на факултету или универзитету у земљи или иностранству.
заједници
2. Члан стручног, законодавног или другог органа и комисија у широј друштвеној
заједници.
3. Руковођење активностима од значаја за развој и углед факултета, односно
Универзитета.
4. Руковођење или учешће у ваннаставним активностима студената.
5. Учешће у наставним активностима који не носе ЕСПБ бодове (перманентно
образовање, курсеви у организацији професионалних удружења и институција или
сл.).
6. Домаће или међународне награде и признања у развоју образовања или науке.
3. Сарадња са другим
1. Учешће у реализацији пројеката, студија или других научних остварења са
другим
високошколским или научноистраживачким установама у земљи или
високошколским,
иностранству.
научноистраживачким
2. Радно ангажовање у настави или комисијама на другим високошколским или
установама, односно
установама културе или научноистраживачким установама у земљи или иностранству,
3. Руковођење или чланство у органима или професионалнм удружењима или
уметности у земљи и
организацијама националног или међународног нивоа.
иностранству
4. Учешће у програмима размене наставника и студената.
5. Учешће у изради и спровођењу заједничких студијских програма.
6. Гостовања и предавања по позиву на универзитетима у земљи или иностранству.
*Напомена: На крају табеле кратко описати заокружену одредницу
Опис заокружених одредница:
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Mako, V., Ristić Trajković, J., Krstić, V. (urednici), Zbornik radova mladih istraživača na projektu TR36034: Istraživanje i
sistematizacija stambene izgradnje u Srbiji u kontekstu globalizacije i evropskih integracija u cilju unapređenja kvaliteta i
standarda stanovanja, University of Belgrade Faculty of Architecture, Belgrade, 2014, ISBN 978-86-7924-135-1
1.2. 2012
Члан организационог одбора међународне конференције Architecture and Ideology, 28-29. септембар 2012. године,
Београд, Србија, у организацији Универзитета у Београду Архитектонског факултета , ULUPUDS-а, Филозофског
факултета Универзитета у Београду, Института за архитектуру и урбанизам Србије, Факултета техничких наука у
Новом Саду и Задужбине Илије Милосављевића Коларца
Напомена: Учешће на стручним или научним скуповима националног или међународног нивоа већ је детаљно
наведенo. Кандидат је аутор 14 саопштења објављених и презентованих на међународним и националним
скуповима.
1.5. 2014-2017 Координатор / сарадник руководиоца у апликацији и реализацији пројекта „Smart and creative cities for knowledgebased societies“ (Scientific Co- operation between Eastern Europe and Switzerland - SCOPES, IZ73Z0_152599, Swiss
National Science Foundation) носилац пројекта: ETH Zurich.
2011-2016 Координатор / сарадник руководиоца у апликацији и реализацији пројекта TP 36034 Истраживање и
систематизација стамбене изградње у Србији у контексту глобализације и европских интеграција у циљу
унапређења квалитета и стандарда становања, руководилац пројекта: др Владимир Мако, Архитектонски
факултет Универзитета у Београду (Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије, Сектор за
технолошки развој) – координатор пројекта
1.1. 2014

Члан Комисије за поступак обнављања споразума о еквиваленцији дипломе архитеката Републике Француске и
Републике Србије, Архитектонски факултет Универзитета у Београду
2016
Члан Комисије за самовредновање Архитектонског факултета Универзитета у Београду
2016
Сарадник руководиоца студијске целине Завршни рад у координацији наставе
2011-2014 Члан Комисије за припрему пријемног испита на Архитектонском факултету Универзитета у Београду
2.3 2012-2013 Организација и координација изложбе и презентације резултата истраживања Универзитета у Београду
Архитектонског факултета у оквиру научно-истраживачког пројекта TP 36034 Истраживање и систематизација
стамбене изградње у Србији у контексту глобализације и европских интеграција у циљу унапређења квалитета и
стандарда становања, Сајам технике у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја
Републике Србије (са Јеленом Ристић Трајковић)
2.4 2014
Семинар “Juhani Pallasma – Dialogues with Students” у организацији Архитектонског факултета Универзитета у
Београду

2.1. 2016

3.1 Међународни научно-истраживачки пројекти
2014-2016 Smart and creative cities for knowledge-based societies (Scientific Co- operation between Eastern Europe and Switzerland
- SCOPES, IZ73Z0_152599, Swiss National Science Foundation) носилац пројекта: ETH Zurich – кординатор пројекта
2013-2016 OIKONET. A global multidisciplinary network on housing research and learning, Lifelong Learning Programme,
http://arcdev.housing.salle.url.edu/oikonet/index.php/admin_controller/index
2012-2016 Urban Allotment Gardens in European Cities - Future, Challenges and Lessons Learned, Action TU1201, Transport and
urban development, European cooperation in science and technology – COST / http://www.cost.eu/tud/
Национални научно-истраживачки пројекти
2011-2017 Пројекат TP 36034 Истраживање и систематизација стамбене изградње у Србији у контексту глобализације и
европских интеграција у циљу унапређења квалитета и стандарда становања, руководилац пројекта: др Владимир
Мако, Архитектонски факултет Универзитета у Београду (Министарство за науку и технолошки развој Републике
Србије, Сектор за технолошки развој) – координатор пројекта
2008-2009 Пројекат TP 16008 Просторни, социјални и еколошки аспекти развоја у великим рударским басенима, руковорилац
пројекта: др. Ненад Спасић, ИАУС (Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије, Сектор за
технолошки развој)
3.3.
Члан Савеза Архитеката Србије
Члан Друштва Архитеката Београда
Члан Друштва за естетику архитектуре и визуелних уметности Србије
2013-2017 Члан Управног одбора Друштва архитеката Београда
2010-2012 Београдска интернационална недеља архитектуре – БИНА. Друштво архитеката Београда и Културни центар
Београда – члан организационог одбора
3.6. 2014
Гостовање, приказ националних студија случајева и дискусија у оквиру радне групе за урбани дизајн. Urban
Allotment Gardens in European Cities. Future, Challenges and Lessons Learned. Lisbon Joint MC and WG Meeting, COST
Action TU1201, National Laboratory for Civil Engineering, Lisbon, Portugal.
2013
Гостовање, приказ националних студија случајева и дискусија у оквиру радне групе за урбани дизајн. Urban
Allotment Gardens in European Cities. Future, Challenges and Lessons Learned. Poznan Joint MC and WG Meeting, COST
Action TU1201, Adam Mickiewiz University, Poznan Poland.
2013
Гостовање, приказ националне студије случаја – Београд и дискусија у оквиру радне групе за урбани дизајн. Urban
Allotment Gardens in European Cities. Future, Challenges and Lessons Learned. Dortmund Joint MC and WG Meeting,
COST Action TU1201, ThyssenKrupp, Dortmund, Germany.

КАНДИДАТ 3

1) - Основни биографски подаци

- Име, средње име и презиме: др Душан (Мирко) Стојановић
- Датум и место рођења: 26.6.1981. Београд
- Установа где је запослен: - Звање/радно место: - Научна, односно уметничка област: -
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2) - Стручна биографија, дипломе и звања
Основне студије:
- Назив установе: Универзитет у Београду – Архитектонски факултет
- Место и година завршетка: Београд, 2007.
- смер:
Мастер:
- Назив установе:
- Место и година завршетка:
- Ужа научна, односно уметничка област:
Магистеријум:
- Назив установе:
- Место и година завршетка:
- Ужа научна, односно уметничка област:
Докторат:
- Назив установе: Универзитет у Београду – Архитектонски факултет
- Место и година одбране: Београд, 2015.
- Наслов дисертације: „Улога модела неодређености у пројектовању одрживог социјалног
становања”
- Ужа научна, односно уметничка област: Архитектура
Досадашњи избори у наставна и научна звања:
/
3) Испуњени услови за избор у звање доцента
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ:
oценa / број година радног
искуства

(заокружити испуњен услов за звање у које се бира)
1
2
3

Приступно предавање из области за коју се бира, позитивно оцењено од
стране високошколске установе
Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама током
целокупног претходног изборног периода
Искуство у педагошком раду са студентима

Број менторства / учешћа у
комисији и др.

(заокружити испуњен услов за звање у које се бира)
4

Резултати у развоју научно наставног подмлатка

5

Учешће у комисији за одбрану три завршна рада на академским
специјалистичким, мастер или докторским студијама

(заокружити испуњен услов за звање у
које се бира)
6

Објављен један рад из категорије М21;
М22 или М23 из научне области за коју
се бира

Број
радова,
саопштења,
цитата и др
1

3,67

Навести часописе, скупове, књиге и друго

1. Stojanović D., Stamenović Р.: “Non-linear model
in architectural design, Case Study Ovča Housing
Project Belgrade", - Open house International,
vol. 40, No.4, 2015 (IF=0.119) (ISSN: 01682601). (М23)
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7

8

9

10

11

12

13

14

15
16

Саопштена два рада на научном или
стручном скупу (категорије М31-М34 и
М61-М64).

Објављена два рада из категорије М21,
М22 или М23 од првог избора у звање
доцента из научне области за коју се
бира
Саопштена три рада на међународним
или домаћим научним скуповима
(категорије М31-М34 и М61-М64) од
избора у претходно звање из научне
области за коју се бира.
Оригинално стручно остварење или
руковођење или учешће у пројекту

3

1. Stamenović, P., Stojanović, D., Predić, D.:
“Extended Process of Architectural Design:
Sustainable Development without a Master Plan.
The Case of Kagran Area, Vienna” – Proceedings
of the International Conference with Exhibition
S.ARCH - Sustainable Architecture, Belgrade,
Serbia, 14-15 May 2014. (ISBN979-3-98166241-2) (М33)
2. Pavle Stamenovic, Dunja Predic, Dusan
Stojanovic, Zarko Uzelac: „IF THAN: How to
Grow
a
City“
S.ARCH
„Sustainable
Architecture“, International Conference with
Exhibition S.ARCH, 14-15 May 2014, Hyatt
Regency Belgrade, Serbia (М34)
3. Pavle Stamenovic, Dusan Stojanovic: Relational
Sustainability and Social Ecology: Case study of
Eco Village Housing Units (MILD home) in
Belgrade. Environment and Architecture, The 2nd
International Conference with Exhibition
S.ARCH, 19-20 May 2015, Budva, Montenegro
(М34)

Одобрен и објављен уџбеник за ужу
област за коју се бира, монографија,
практикум или збирка задатака (са ISBN
бројем)
Објављен један рад из категорије М21,
М22 или М23 у периоду од последњег
избора из научне области за коју се
бира. (за поновни избор ванр. проф.)
Саопштена три рада на међународним
или домаћим научним скуповима
(категорије М31-М34 и М61-М64) у
периоду од последњег избора из научне
области за коју се бира. (за поновни
избор ванр. проф.)
Објављена два рада из категорије М21,
М22 или М23 од првог избора у звање
ванредног професора из научне области
за коју се бира.
Цитираност од 10 хетеро цитата
Саопштено
пет
радова
на
међународним или домаћим скуповима
(категорије М31-М34 и М61-М64) од
којих један мора да буде пленарно
предавање или предавање по позиву на
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међународном или домаћем научном
скупу од избора у претходно звање из
научне области за коју се бира
Књига из релевантне области, одобрен
уџбеник за ужу област за коју се бира,
поглавље у одобреном уџбенику за ужу
област за коју се бира или превод
иностраног уџбеника одобреног за ужу
област за коју се бира, објављени у
периоду од избора у наставничко звање
Број радова као услов за менторство у
вођењу докт. дисерт. – (стандард 9
Правилника о стандардима...)

ИЗБОРНИ УСЛОВИ:
(изабрати 2 од 3
услова)

Заокружити ближе одреднице
(најмање пo једна из 2 изабрана услова)

1 Председник или члан уређивачког одбора научног часописа или зборника радова у
земљи или иностранству.
2 Председник или члан организационог одбора или учесник на стручним или
научним скуповима националног или међународног нивоа.
3. Председник или члан у комисијама за израду завршних радова на академским
специјалистичким, мастер и докторским студијама.
4. Аутор или коаутор елабората или студија.
5. Руководилац или сарадник у реализацији пројеката.
6. Иноватор, аутор или коаутор прихваћеног патента, техничког унапређења,
експертиза, рецензија радова или пројеката.
7. Поседовање лиценце.
2. Допринос
1. Председник или члан органа управљања, стручног органа, помоћних стручних
академској и широј
органа или комисија на факултету или универзитету у земљи или иностранству.
2. Члан стручног, законодавног или другог органа и комисија у широј друштвеној
заједници
заједници.
3. Руковођење активностима од значаја за развој и углед факултета, односно
Универзитета.
4. Руковођење или учешће у ваннаставним активностима студената.
5. Учешће у наставним активностима који не носе ЕСПБ бодове (перманентно
образовање, курсеви у организацији професионалних удружења и институција или
сл.).
6. Домаће или међународне награде и признања у развоју образовања или науке.
3. Сарадња са другим
1. Учешће у реализацији пројеката, студија или других научних остварења са
другим
високошколским или научноистраживачким установама у земљи или
високошколским,
иностранству.
научноистраживачким
2. Радно ангажовање у настави или комисијама на другим високошколским или
установама, односно
установама културе или научноистраживачким установама у земљи или иностранству,
3. Руковођење или чланство у органима или професионалнм удружењима или
уметности у земљи и
организацијама
националног или међународног нивоа.
иностранству
4. Учешће у програмима размене наставника и студената.
5. Учешће у изради и спровођењу заједничких студијских програма.
6. Гостовања и предавања по позиву на универзитетима у земљи или иностранству.
*Напомена: На крају табеле кратко описати заокружену одредницу
Опис заокружених одредница:
1. Стручнопрофесионални
допринос

1.2. Напомена: Учешће на стручним или научним скуповима националног или међународног нивоа већ је детаљно наведенo.
Кандидат је аутор 3 саопштења објављених и презентованих на међународним и националним скуповима.
2.1 2014.

Члан RIBA комисије за акредитацију студијских програма
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2012.
Члан комисија за обезбеђење и унапређење квалитета наставе
2012-2015 Секретар Департмана за архитектуру
2.5 МОЈ ПОРТФОЛИО, радионица за студенте Архитектонског факултета Универзитета у Београду на Основним и Мастер
студијама у оквиру процеса акредитације Архитектонског Факултета Универзитета у Београду према стандардима RIBA (Royal
Institute of British Architects)
3.1 Национални научно-истраживачки пројекти
2011 Млади истраживач Министарства за науку и технологију Републике Србије у оквиру научно- истраживачког пројекта ТР
36064 : Истраживање и систематизација стамбене изградње у Србији у контексту глобализације и европских интеграција
у циљу унапређења квалитета и стандарда становања, руководилац пројекта: др. Владимир Мако, Архитектонски
факултет, Универзитет у Београду (Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије, Сектор за технолошки
развој)
3.3 2012. Члан Удружења архитеката Србије (УАС).
2010. Члан управног одбора Друштва архитеката Београда (ДАБ).
2007. Члан Друштва архитеката Београда (ДАБ).

III - ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ
Увидом у све елементе укупних радних резултата кандидаткиње
др Верице С. Крстић, дипл.инж.арх.,
а на основу Статута Архитектонског факултета, статута Универзитета у Београду, општих услова
предвиђених Законом о раду, посебних услова предвиђених Законом о високом образовању, Комисија
констатује да кандидаткиња испуњава потребне формалне и суштинске услове за избор у звање доцента
за ужу научну област: „Архитектонско пројектовање“ на Департману за архитектуру Универзитета у
Београду - Архитектонског факултета.
Имајући у виду укупан научно-истраживачки, уметнички, стручни и педагошки рад кандидаткиње, ниво
достигнутих резултата и њихову усклађеност са темама које се обрађују у оквиру уже научне области
„Архитектонско пројектовање“:
Комисија закључује да је др Верица С. Крстић, дипл.инж.арх., својим радом и постигнутим
резултатима задовољила све поменуте услове и предлаже Изборном већу Факултета избор др
Верице С. Крстић, дипл.инж.арх., у звање доцента за ужу област: „Архитектонско пројектовање“ на
Департману за архитектуру Универзитета у Београду - Архитектонског факултета.
Место и датум: Београд, 24. август 2017.
ПОТПИСИ
ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ
_____________________________________
Горан Војводић, председник
ванредни професор Универзитета у Београду- Архитектонског факултета
_____________________________________
др Ана Никезић, члан
доцент Универзитета у Београду- Архитектонског факултета
_____________________________________
Василије Милуновић, члан
редовни професор Универзитета у Београду- Архитектонског факултета, у пензији
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