ИЗБОРНОМ ВЕЋУ
АРХИТЕКТОНСКОГ ФАКУЛТЕТА
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

Декан Архитектонског факултета, проф. др Владан Ђокић, на основу предлога
Департмана за Архитектонске технологије, дана 26. јуна 2017. године донео је одлуку
бр. 02-8/1-13 о расписивању конкурса за избор једног наставника у звању ванредног
професора за ужу научну област: Архитектонске конструкције на Департману за
Архитектонске технологије Архитектонског факултета у Београду.
Конкурс је објављен у недељном листу Националне службе за запошљавање
„Послови” број 731, дана 21. јуна 2017. године, а на основу општих и посебних услова
предвиђених Законом о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и
13/17 - одлука УС), чланом 65. Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр.
76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08, 44/2010, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 аутентично тумачење, 68/15 и 87/16), Статутом Универзитета у Београду („Гласник УБ”,
бр. 186/15 - пречишћен текст и 189/2016), Минималним условима за избор у звање
наставника на универзитету („Сл. гласник РС”, број 101/15), Правилником о
минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду
(„Гласник УБ”, бр. 192/16 и 195/16), Статутом Факултета (“Сл. Билтен АФ”, бр. 116/17 пречишћен текст) и Правилником о минималним условима за стицање звања
наставника на Факултету (“Сл. Билтен АФ”, бр. 115/17).
Одлуком Изборног већа Факултета бр. 01-1091/2-3.3 од 26.06.2017. године, образована
је Комисија за припрему извештаја за избор кандидата, у саставу:
- др Милица Јовановић Поповић,.
редовни професор,
Универзитет у Београду - Архитектонски факултет,
- др Бранислав Жегарац,
редовни професор,
Универзитет у Београду - Архитектонски факултет,
- др Бранислав Живковић,
редовни професор,
Универзитет у Београду - Машински факултет.
Увидом у конкурсни материјал примљен од Опште службе Факултета, Комисија је
утврдила да је на Конкурс благовремено приспела пријава:


кандидата др Душана Игњатовића, дипл.инж.арх.
бр. пријаве 02-1166/1 од 04. јула 2017. године

Након увида у материјал поднет у пријави, Комисија је констатовала да је кандидат
поднео сву потребну документацију, дефинисану условима расписаног конкурса, и на
основу ње подноси следећи:
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РЕФЕРАТ
о пријављеном кандидату

А. ИНФОРМАЦИЈЕ ДОСТАВЉЕНЕ ОД СТРАНЕ КАНДИДАТА

А.1. КАНДИДАТ: др Душан Игњатовић, дипл. инж. арх.
А.1.1. Основни биографски подаци кандидата
Душан Игњатовић
1969. године Београд,
Образовање:
1984. Основна школа Краљ Петар 1 (раније Браћа Рибар), носилац Вукове дипломе
1988. Математичка гимназија, Београд, носилац Вукове дипломе
1996. Архитектонски факултет Универзитета у Београду, ментор Проф. М. Лојаница,
оцена 10 на дипломском раду (просечна оцена у току студирања 9.31), звање
дипломирани инжењер архитектуре.
Награда Универзитета у Београду за најбољег студента генерације 1996. године.
1996-1998. Магистарске студије, Архитектонски факултет Универзитета у Београду,
смер Архитектура, Енергија, Технологија. (положио све испите)
2008-2011. Докторске студије, Архитектонски факултет Универзитета у Београду,
2016. Одбрањена докторска дисертација „Оцена енергетских перформанси омотача
стамбених зграда методом термовизијског снимања“, звање Доктор техничких
наука у области Архитектура и урбанизам
Чланство професионалнм удружењима или организацијама националног или
међународног нивоа.
од 1996. Члан Удружења архитеката Србије (до 2011 Савез архитеката Србије)
од 1996. Члан Друштва архитеката Београда
од 1998. Члан удружења инжењера и техничара
од 2003. Члан Инжењерске коморе Србије
од 2005. SD MED – Sustainable Design in Mediterranean countries, national representative
of serbia
од 2011. LEED, USGBC
Стручне лиценце
1998. Стручни испит, Дипломирани инжењер архитектуре
2003. Лиценца Инжењерске коморе Србије, одговорни пројектант, 300197503
2006 ITC Licenced Thermographer (Стокхом, Шведска)
2011 LEED GA (Београд)
2012. Лиценца Инжењерске коморе Србије, одговорони инжењер Енергетске
ефикасности (нулта лиценца), 381 001012
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Страни језици
• Активно знање енглеског језика
• Базично знање немачког језика
Стручно усавршавање – иностранa пракса
• 2012. LEED AP, YRG Sustainability NY, обука
• 2009-2010. LEED GA, YRG Sustainability NY, курс за предавача LEED
сертфикационог система, у организацији US AID
• 2006. април, Стоклхолм, Шведска, „ITC international training center - Flir systems”,
Обука за термовизијско снимање објеката
• 2003. јули-август, Либревил, Габон, "CEE Engineering”, објекти телекомуникација
и здравствене заштите
• 1995. UIC - Univesity of Illinois Chicago, “Summer School in Architectural Theory”
Рачунарске технике:
• Flir -ThermaCam Reporter
• Flir – Build IR
• Ms office – окружење,
• MAC OSX – окружење
• Adobe – photoshop
• 3D max
• AutoCAD
• KnaufTermPro 2s
Запослење и рад у настави:
1996-1997. Пројектант сарадник, Пројектант, „Енергопројект МДД Индустрија“
Учествује у настави на Катедри за материјализацију архитектонског простора
касније Департману за архитектонске технологије Архитектонског факултета
Универзитета у Београду у континуитету од 1997.
1997-2001. Асистент-приправник на Катедри за материјализацију архитектонског
простора Архитектонског факултета Универзитета у Београду, на предметима
Архитектонске конструкције 1 и групи предмета Пројектовање биоклиматске
архитектуре.
У овом периоду ангажован на следећим предметима:
Архитектонске конструкције 1
Архитектонске конструкције 2
Архитектонске конструкције 3
Физика и материјали у архитектури
Група предмета Пројектовање биоклиматске архитектуре (Принципи
биоклиматског пројектовања и грађења, Биоклиматска архитектура
реализација и развој, Грађевинска физика)
2001-2005. Стручни сарадник на Катедри за материјализацију архитектонског
простора Архитектонског факултета Универзитета у Београду, на предметима
Архитектонске конструкције 1 и групи предмета Пројектовање биоклиматске
архитектуре.
У овом периоду ангажован на следећим предметима:
Архитектонске конструкције 1
Физика и материјали у архитектури
Група предмета Пројектовање биоклиматске архитектуре (Принципи
биоклиматског пројектовања и грађења, Биоклиматска архитектура
реализација и развој, Грађевинска физика)
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2005-2009. Самостални стручни сарадник на Катедри за материјализацију
архитектонског простора Архитектонског факултета Универзитета у Београду односно
касније Департману за Архитектонске технологије Архитектонског факултета
Универзита у Београду.
У овом периоду ангажован на следећим предметима:
Основне академске студије
Архитектонске конструкције 1
Студио пројекат 2
Дипломске академске студије
Мастер пројекат – М9 (девети семестар)
2009- Доцент на Департману за Архитектонске технологије Архитектонског факултета
Универзитета у Београду.
У овом периоду ангажован следећим предметима:
Основне академске студије
Архитектонске конструкције 1, руководилац предмета од 2014.
Студио пројекат 2
Мастер академске студије - Архитектура
М4 – Студио Архитектонско-урбанистички пројекат
М7 - Пројектантска Радионица 1
M8.1 – Зелена архитектура, изборни предмет, оснивач и руководилац
М8.3 – LEED GA, Зелена архитектура, изборни предмет, оснивач и
руководилац
М9 - Мастер пројекат , члан менторског тима
Мастер академске студије – Унутрашња архитектура
17 МУАД-23063 Студио М03АД – Семинар 2 Облоге и испуне
Специјалистичке студије „Зелена и енергетски ефикасна архитектура“ од
оснивања 2013. год
Сертификација ЕЕ зграда – методе прорачуна, симулације и
верификације
Енергетска рехабилитација и сертификација постојећих зграда
Менторство
Председник или члан у комисијама за израду завршних радова на академским
специјалистичким и мастер студијама.
• Члан комисије за израду дипломског рада, по старом програму (више од 10
кандидата)
• Члан комисије за израду мастер рада (више од 100 кандидата)
• Ментор на изради специјалистичких радова (3 кандидата)
• Члан комисије за израду специјалистичких радова (8 кандидата),
• Члан кокмисије на изради магистарског рада (1кандидат)
Руковођење или учешће у ваннаставним активностима студената.
“Solar Decatlon” Члан тима професора Београдског универзитета, Студентско
мећународно
такмичење
и
учешће
на
изложби
Дубаи,
2016-2018.,
http://solardecathlonme.com/
Студентска анкета
Резултат педагошког рада на факултету исказан кроз оцене студентских анкета просечна оцена 4,63 од 5,00.
Члан комисија на архитектонском факултету.
Комисија научно наставног већа за студентска питања, Архитетонски факултет
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Ангажман на другим високошколским установама:
Учествује у извођењу наставе на Факултету техничких наука у Приштини са седиштем
у Косовској Митровици, на предметима: Архитектонске конструкције 1, Студио пројекат
2 – Архитектонске конструкције, Технике презентације 2 – Инжењерски цртеж, Од 2014Учествовао као сарадник а потом и наставник у извођењу наставе на Мастер курсу
„Биоклиматска и eнергетски eфикасна aрхитектура“ Архитектонског факултета у
Подгорици, 2009-10.
Стручне референце
Од 1996. Душан Игњатовић ради као пројектант у пројектном бироу Енергопројект МДД
Индустрија
Од 1997. Члан различитих ауторских тимова – активан у области архитектоснко урбанистичког пројектавања и пројектовања ентеријера. У протеклом периоду
остварио је бројне реализације и израдио већи број главних и идејних пројеката,
пројектантских студија, конкурсних радова како у земљи тако и у иностранству. Укупно:
27 реализованих објеката (7 од избора у звање), 2 у реализацији, 17 реалзованих
ентеријера (3 од избора у звање).
Учествовао је на 12 професионалних конкурса где је забележио: 1 прву награду, 3
друге награде, 3 откупа и на два конкурса радови су селекционисани у финални круг
жирирања (додељивана је само једна награда).
Од избора у звање учествује у три конкуса на којима остварује два откупа и један
финални пласман.
Учествовао је својим радовима на 24 стручне изложбе у земљи и иностранству
Брачно стање:
ожењен, отац једног детета
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А.1.2. Стручна биографија, дипломе и звања
А.1.2.1.

Дипломе:

Основне студије:
Архитектонски факултет Универзитета у Београду, 1996. године
Докторат:
тема: “Оцена енергетских перформанси омотача стамбених зграда методом
термовизијског снимања”, Архитектонски факултет Универзитета у Београду
2016. године,
звање Доктор техничких наука у области Архитектура и урбанизам
А.1.2.2.
•
•

•

•

•

Кретање у служби

1996-1997. Пројектант сарадник, Пројектант, „Енергопројект МДД Индустрија“
1997-2001.
Асистент-приправник
на
Катедри
за
материјализацију
архитектонског простора Архитектонског факултета Универзитета у Београду,
на предметима Архитектонске конструкције 1 и групи предмета Пројектовање
биоклиматске архитектуре.
2001-2005. Стручни сарадник на Катедри за материјализацију архитектонског
простора Архитектонског факултета Универзитета у Београду, на предметима
Архитектонске конструкције 1 и групи предмета Пројектовање биоклиматске
архитектуре.
2005-2009. Самостални стручни сарадник на Катедри за материјализацију
архитектонског простора Архитектонског факултета Универзитета у Београду
односно касније Департману за Архитектонске технологије Архитектонског
факултета Универзита у Београду.
2009- Доцент на Департману за Архитектонске технологије Архитектонског
факултета Универзитета у Београду.
А.1.2.3.

Учешће у настави

као студент - демонстратор учествује у раду на Катедри за Урбанизам, на предмету
Урбане функције - становање
у звању асистент-приправник, ангажован је на Катедри за материјализацију
архитектонског простора Архитектонског факултета Универзитета у Београду, на
предметима Архитектонске конструкције 1 и групи предмета Пројектовање
биоклиматске архитектуре.
У овом периоду ангажован је на следећим предметима:
• Архитектонске конструкције 1
• Архитектонске конструкције 2
• Архитектонске конструкције 3
• Физика и материјали у архитектури
• Група предмета Пројектовање биоклиматске архитектуре: Принципи
биоклиматског пројектовања и грађења, Биоклиматска архитектура реализација
и развој, Грађевинска физика.
у звању Стручни сарадник, ангажован је на Катедри за материјализацију
архитектонског простора Архитектонског факултета Универзитета у Београду, на
предметима Архитектонске конструкције 1 и групи предмета Пројектовање
биоклиматске архитектуре.
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У овом периоду ангажован је на следећим предметима:
• Архитектонске конструкције 1
• Физика и материјали у архитектури
• Група предмета Пројектовање биоклиматске архитектуре: Принципи
биоклиматског пројектовања и грађења, Биоклиматска архитектура
реализација и развој, Грађевинска физика.
У звању Самостални стручни сарадник ангажован је на Катедри за материјализацију
архитектонског простора Архитектонског факултета Универзитета у Београду односно
касније Департману за Архитектонске технологије Архитектонског факултета
Универзитета у Београду.
У овом периоду ангажован је на следећим предметима:
Основне академске студије:
• Архитектонске конструкције 1
• Студио пројекат 2
Дипломске академске студије:
• Мастер пројекат – М9 (девети семестар)
У звању Доцент, ангажован је на Департману за Архитектонске технологије
Архитектонског факултета Универзитета у Београду.
У овом звању ангажован је на следећим предметима:
Основне академске студије
• Архитектонске конструкције 1, руководилац предмета од 2014.
• Студио пројекат 2
Мастер академске студије - Архитектура
• М4 – Студио Архитектонско-урбанистички пројекат
• М7 - Пројектантска Радионица 1
• M8.1 – Зелена архитектура, изборни предмет, оснивач и руководилац
• М8.3 – LEED GA, Зелена архитектура,
изборни предмет, оснивач и
руководилац
• М9 - Мастер пројекат, члан менторског тима
Мастер академске студије – Унутрашња архитектура
• 17 МУАД-23063 Студио М03АД – Семинар 2, Облоге и испуне
Специјалистичке студије „Зелена и енергетски ефикасна архитектура“ од оснивања
2013. год
• Сертификација ЕЕ зграда – методе прорачуна, симулације и
верификације
• Енергетска рехабилитација и сертификација постојећих зграда
Менторство
Председник или члан у комисијама за израду завршних радова на академским
специјалистичким и мастер студијама.
• Члан комисије за израду дипломског рада, по старом програму (више од 10
кандидата)
• Члан комисије за израду мастер рада (више од 100 кандидата)
• Ментор на изради специјалистичких радова (3 кандидата)
• Члан комисије за израду специјалистичких радова (8 кандидата),
• Члан кокмисије на изради магистарског рада (1кандидат)
Руковођење или учешће у ваннаставним активностима студената.
• “Solar Decatlon” Члан тима професора Београдског универзитета, Студентско
мећународно такмичење и учешће на изложби Дубаи, 2016-2018.,
http://solardecathlonme.com/
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А.1.3.

Испуњеност услова за избор у звање ванредног професора
Обавезни услови:
А.1.3.1.

Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама
током целокупног претходног изборног периода

Резултати студентске анкете током периода 2012/13. до 2016/17. на свим предметима
на којима учествује, показали су позитивну оцену педагошког рада:
2010/11 ОАСА 9.1 Студио пројекат 2-АК, оцена 5,00 (18/18 студента)
2010/11 МАСА М.07.01 Strategic design briefing – Како препознати и разумети
потребе корисника, оцена 4,95 (16/16 студената)
• 2010/11 МАСА М. 09.01.18 Студентски конкурс ансамбл мултикултураног центра
– Орловско насеље, Београд_ 5,00 (2/10 студената)
• 2011/12 ОАСА 9.1 Студио пројекат 2-АК, оцена 5,00 (7 студената)
• 2011/12 МАСА М.08.01.88 Зелена архитектура, оцена 4,59 (5/26 студената)
• 2013/14 МАСА М.08.01.116 Курс М8.1 изборни предмет, оцена 4,71(24/25
студената)
• 2013/14 ОАСА 4.1 Архитектонске конструкције 1_4,47 (37/402 студената)
• 2013/14 ОАСА 9.1 Студио пројекат 2-АК, оцена 4,25 (18 студената)
• 2015/16 ОАСА-11040 Архитектонске конструкције 1, оцена 3,75 (58/305
студената)
• 2015/16 ИАСА-11040 Архитектонске конструкције 1, оцена 4,53 (5/73 студената)
• 2016/17 ИАСА-11040 Архитектонске конструкције 1, оцена 4,18 (65/73)
• 2016/17 ИАСА-35090-16 Изборни предмет – Зелена архитектура, оцена 4,58 (5/5
студената)
• 2016/17 ОАСА-35090-16 Изборни предмет – Зелена архитектура, оцена 4,76
(27/27 студената)
• 2016/17 МАСА АТ23011-03 Студио М03 АТ_5,00 (2/13 студената)
• 2016/17 МАСА АТ23014-03 Студио М03 АТ-Радионица, оцена 5,00 (2/13
студената)
• 2016/17 МУАД-23063 Студио М03АД – Семинар 2 Облоге и испуне, оцена 4,66
(15/27 студената)
• 2016/17 ОАСА-11040 Архитектонске конструкције 1, оцена 4,23 (252/280
студената)
Просечна оцена анкета, у којима је учествовало више од 30% од укупног броја
студената који су уписали тај предмет, је: 4,63.
*Студентске анкете дате су у прилогу 8 овог извештаја
•
•
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А.1.3.2.

Објављена два рада ииз категорије М21, М22, М23 од избора у
претходно звање из научне области за коју се бира

У претходном периоду, од избора у звање доцента, др Душан Игњатовић је објавио 3
рада у категорисанм научним часописима од којих су два објављена у међународном
часопису изузетних вредности М21а. (Прилог 1: Приказ радова са SCSI листе, на
основу КОБСОН-а - приступљено 14.5.2017.)
1. Ignjatović, D. Ćuković Ignjatović, N. Jovanovic Popovic, M. (2017) Potential for
energy efficiency and CO2 emission reduction by refurbishment of housing building
stock built before 1919 in Serbia. Fresenius Environmental Bulletin, Vol. 115, Volume
26 – No. 2/2017, pages 1201-1209. _M23
2. Ćuković Ignjatović, N. Ignjatović, D. Stanković, B. (2016) Possibilities for energy
rehabilitation of typical single family house in Belgrade—Case study. Energy and
Buildings, Vol. 115, Speccial Issue: A selection of International Academic Conference
“Places
and
Technologies
2014”
Belgrade,
Serbia.
pp.154-162.
doi:10.1016/j.enbuild.2015.08.010 _M21а
3. Ignjatović, D. Jovanović Popović, М. Kavran, Ј. (2015) Application of sunspaces in
fostering energy efficiency and economical viability of residential buildings in Serbia.
Energy and Buildings, Vol.98, pp.3-9. doi:10.1016/j.enbuild.2015.02.049_M21а
Пре избора у звање доцента
1. Jovanović-Popović, M. Ignjatović, D. Ćuković-Ignjatović, N. Radivojević, A. (2007)
Rehabilitation Project of an Apartment Building in Belgrade, Serbia, Spatium No. 1516, pp. 60-65 _M24
2. Jovanović-Popović, M. Radivojević, A. Ignjatović, D. Elezović, M. (2006) Attic
Extension and thermal renovation of the residential building (Case stydy), Spatium
No.13-14, pp. 41-46 _M24
3. Cukovic-Ignjatovic, N. Ignjatovic, D. (2006) Possibilities for Upgrading the Existing
Building Stock in Belgrade, Management of Environmental Quality: An International
Journal, Emerald, Vol. 17 No. 5, pp 527-537, doi.org/10.1108/14777830610684503
_M23
А.1.3.3.

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.

У претходном периоду, од избора у звање доцента, др Душан Игнњатовић је имао 30
радова саопштеним на међународним или домаћим научним скуповима из научне
области за коју се бира:
1. Ignjatović, D. Rajčić, A. Živković, Z. (2016) Estimation of Thermal Performance of
Building Envelopes by Infrared Thermography and Numerical Simulation, BEST
2016, The 1st International Conference on Buildings, Energy, Systems and
Technology, Book of abstracts, Belgrade, pp.33, Рад изложен усмено у целини
_M34
2. Čuković Ignjatović, N. Ignjatović, D. (2016) Thermal Envelope of Multifamily Buildings
- A Method for Optimizing Energy Performance Upgrades, BEST 2016, The 1st
International Conference on Buildings, Energy, Systems and Technology, Book of
abstracts, Belgrade, pp.29, Рад изложен усмено у целини _M34
3. Ćuković-Ignjatović, N. Ignjatović, D. Stanković, B. (2016) Multifamily housing in
Belgrade – energy performance improving potential and architectural challenges,
Conference proceedings of 3rd International Conference Places and Technologies.
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Belgrade,14-15. April 2016. Eds. Vaništa Lazarević, E., Vukmirović, M. KrstićFurundžić, A., Đukić, A. pp.699-706,_M33
4. Ćuković Ignjatović, N. Ignjatović, D. Vasović, D. (2016). Sustainable model for
regional hospitals in humid tropical climate, Conference proceedings of 3rd
International Conference Places and Technologies. Belgrade,14-15. April 2016. Eds.
Vaništa Lazarević, E., Vukmirović, M. Krstić-Furundžić, A., Đukić, A., pp. 621-626,
_M33
5. Jovanović Popović, М. Ignjatović, D. Stanković, B. (2016) Influence of different
approaches in development of local residential buildings typologies for estimation of
building stock energy performance, Conference proceedings of 3rd International
Conference Places and Technologies. Belgrade,14-15. April 2016. Eds. Vaništa
Lazarević, E., Vukmirović, M. Krstić-Furundžić, A., Đukić, A., pp. 263-270, _M33
6. Ćuković-Ignjatović, N. Ignjatović, D. (2016) Unpređenja energetske efikasnosti
stambenih zgrada u otvorenim gradskim blokovima, XV Srpski simpozijum o
hidrogeologiji sa medjunarodnim ucescem, Kopaonik, 14-17. septembar 2016, pp.
269-273, _M33
7. Vasović, D. Ignjatović, D. Ćuković Ignjatović, N. (2015) Municipality policy as key
factor for the role of architecture and technology in public health, in Places and
Technologies 2015, Keeping up with technologies to make healthy places, Nova
Gorica, Slovenia, 18.-19.06. 2015 Book of Conference Proceedings. Ljubljana:
Faculty of Architecture. pp.248-254. _M34
8. Jovanović Popović, М. Ignjatović, D. Stanković, B. (2015. Dometi primene nacionalne
tipologije stambenih zgrada na lokalnom nivou. XI Međunarodni naučno stručni skup
Savremena teorija i praksa u graditeljstvu; Banja Luka 14.-15.maj 2015 (pp. 417427). Banja Luka, Republika Srpska: Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet.
_M33
9. Jovanović Popović, M. Ignjatović, D. Stanković, B. (2014) Refurbishment for energy
efficiency of housing building stock built before 1919 in Serbia. Proceedings of the
12th International Conference on Protection and Restoration of the Environment,
June 29 – July 3, 2014, Skiathos island, Greece. Eds. Liakopoulos, A., Kungolos, A.,
Christodoulatos, C., Koutsospyros, A. pp.1157-1166. Рад изложен усмено у
целини. _M33
10. Ignjatović, D. Ćuković-Ignjatović, N. Stanković, B. (2014) Energy performance of
Belgrade residential buildings – Investigation, quantification and improvement
potential. Proceedings of 14th GeoConference on Nano, Bio and Green –
Technologies for a Sustainable Future, Volume II – Green building technologies and
materials, Green design and sustainable architecture, 17-26. June 2014, Albena,
Bulgaria. pp.121-128. DOI: 10.5593/SGEM2014/B62/S26.016, Рад изложен усмено
у целини. _M33
11. Ignjatović, D. Rajčić, A. Ćuković Ignjatović, N. (2014) Estimation of thermal
performance of typical building envelopes in Serbia using infrared thermography.
Proceedings of 14th GeoConference on Nano, Bio and Green – Technologies for a
Sustainable Future, Volume II – Green building technologies and matrials, Green
design and sustainable architecture 17-26. June2014, Albena, Bulgaria. pp.137-144.
DOI: 10.5593/SGEM2014/B62/S26.018, Рад изложен усмено у целини. _M33
12. Nedić, M. Ignjatović, D. Ćuković Ignjatović, N. (2014) Reusing and recycling potential
of Serbian housing stock. Proceedings of 14th GeoConference on Nano, Bio and
Green – Technologies for a Sustainable Future, Volume II – Green building
technologies and matrials, Green design and sustainable architecture, 17-26.
June2014, Albena, Bulgaria. pp.267-274. DOI: 10.5593/SGEM2014/B62/S26.035,
Рад изложен усмено у целини. _M33
13. Ćuković Ignjatović, N. Ignjatović, D. Nedić, M. (2014) Sustainability aspects and
energy optimization potential of multifamily socialist - period housing in Serbia.
Proceedings of 14th GeoConference on Nano, Bio and Green – Technologies for a
Sustainable Future, Volume II – Green building technologies and matrials, Green
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design and sustainable architecture, 17-26. June2014, Albena, Bulgaria. pp.637-644.
DOI: 10.5593/SGEM2014/B62/S27.082, Рад изложен усмено у целини. _M33
14. Stankovic, B. Ignjatović, D. Ćuković-Ignjatović, N. (2014) Possibilities for energy
rehabilitation of typical single family house in Belgrade – Case study. Places and
Technologies 2014: keeping up with technologies to improve places: conference
proceedings: 1st international academic conference, Belgrade, 3 - 4. April 2014. Eds.
Vaništa Lazarević, E., Krstić-Furundžić, A., Đukić, A., Vukmirović, M. Faculty of
Architecture, Belgrade. pp. 646-654. Рад изложен усмено у целини. _M33
15. Игњатовић, Д. Ћуковић Игњатовић, Н. (2013) Примена термовизијског снимања
у процени енергетске ефикасности зграда, у оквиру Мурављов М., Стевановић
Б. (ур), Савремени поступци санације грађевинских објеката, (стр. 63-81)
Београд: Удружење Изградња и Грађевински факултет (рад изложен усмено у
целини) _M61
16. Cuković Ignjatović, N. Ignjatović, D. (2013) “Some Aspects of Energy Improvements
of Housing Stock Built through Directive Housing Strategy”, in Cosic, G. (Ed.)
Instalacije & Arhitektura, zbornik radova u elektronskoj formi, Beograd (рад изложен
усмено у целини) _M33
17. Cuković Ignjatovic, N. Ignjatovic, D. Jovanovic Popovic, M. (2013) National
Residential Building Typology and Energy Efficiency Strategies, in Ivanyi. P (ed)
Architectural, Engineering and Information Sciences 9th International PhD and DLA
Symposioum Abstracts Book (pp. 35) Pecs: University of Pecs – Pollack Mihaly
Facutly of Engineering and Information Technology (рад изложен усмено у целини)
_M34
18. Ignjatovic, D. Jovanovic Popovic, M. Cukovic Ignjatovic, N. (2013) Seeing Energy:
Thermal Imaging and Energy Efficiency in Architecture, in Ivanyi. P (ed) Architectural,
Engineering and Information Sciences 9th International PhD and DLA Symposioum
Abstracts Book (pp.66) Pecs: University of Pecs – Pollack Mihaly Facutly of
Engineering and Information Technology (рад изложен усмено у целини) _M34
19. Jarczynski, L. Ignjatović, D. (2013) Building Typology and Data Management System
in Serbia – Instruments for Calculating, Measuring and Reporting Emissions in 14th
Climate Technology Initiative (CTI) Workshop, invited spekers, CTI on behalf of
Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety (BMU)
(рад изложен усмено у целини) _M32
20. Ignjatović, D. Ćuković Ignjatović, N. Jovanović Popović, M. (2013) National Building
Typology as a Source for the Adequate Rehabilitatio1n Policy, in Đurović, M. (ur.)
Zbornik radova sa konferencije Obnovljivi izvori energije i energetska efikasnost,
Podgorica, (u štampi) (рад изложен усмено у целини) _M33
21. Jovanović Popović, M. Ignjatović, D. Ćuković Ignjatović, N. (2013) Tabula based
methodology for estimation of energy savings potential on local level, in Đurović, M.
(ur.) Zbornik radova sa konferencije Obnovljivi izvori energije i energetska efikasnost,
Podgorica, (u štampi) (рад изложен усмено у целини) _M33
22. Jovanović Popović, M. Ignjatović, D. Ćuković Ignjatović, N. (2013) Residential
Buildings Typology in Serbia and Strategic Aspects of Sustainable Development, in
Vujošević, M. Miljić, S., (ed.) International scientific conference regional development,
spatial planning and strategic governance - RESPAG 2013. (pp. 962-975.) (рад
изложен усмено у целини, zbornik radova štampan u elektronskom obliku) _M33
23. Jovanović Popović, M. Ignjatović, D. (2012) Serbia – Results Today/Tomorrow, in
Jovanović Popović, M. Stanković, M. (ed.) International Conference on Building
Tzpology Approach for Building Stock Energy Efficiency Assessment and
Improvement in Serbia, (pp.68-79), Belgrade: Faculty of Architecture – GIZ_M33
24. Cuković Ignjatović, N. Ignjatović, D. Stanković, B. (2012) LEED certification system
and Serbian building and design practice, in Amoêda, R., Mateus, R. Bragança, L.,
Pinheiro, C. (Ed.) BSA 2012 Proceedings of the 1st International Conference on
Building Sustainability Assessment, (pp. 231-240) Porto: Green Lines Institute, (рад
изложен усмено у целини) _M33
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25. Stanković, B. Cuković Ignjatovic, N. Ignjatović, D. (2012) Influence of LEED
certification on the development of Serbian building market in the state of crisis and
transition, in Amoêda, R., Mateus, R. Bragança, L., Pinheiro, C. (Ed.) BSA 2012
Proceedings of the 1st International Conference on Building Sustainability
Assessment, (pp. 357-364) Green Porto: Lines Institute, (рад изложен усмено у
целини) _M33
26. Ćuković Ignjatović, N. Jovanović Popović, M. Ignjatović, D. (2011) Dometi primene
sretifikacionih sistema “zelenih zgrada, u svakodnevnoj praksi izgradnje zgrada u
Srbiji”, u Đurović, M. (ur.) Zbornik radova sa konferencije Obnovljivi izvori energije i
energetska efikasnost, Budva, pp. 233-243 (рад изложен усмено у целини) _M33
27. Ignjatović, D. Ćuković Ignjatović, N. Jovanović Popović, M. (2011) Primene
termovizije kao metoda ocene kvaliteta stambenih zgrada, u Đurović, M. (ur.) Zbornik
radova sa konferencije Obnovljivi izvori energije i energetska efikasnost, Budva, pp.
251-266 (рад изложен усмено у целини) _M33
28. Jovanović Popović, M. Ignjatović, D. Ćuković Ignjatović, N. (2011) Strategija
formiranja nacionalne tipologije izgrađenih stambenih zgrada u Srbiji, u Đurović, M.
(ur.) Zbornik radova sa konferencije Obnovljivi izvori energije i energetska efikasnost,
Budva, pp. 245-250 (рад изложен усмено у целини) _M33
29. Cukovic Ignjatovic, N. Ignjatovic, D. Stankovic, B. (2011) Tools and methods for
energy efficiency evaluation in process of architectural design, in Cosic, G. (Ed.)
Instalacije & Arhitektura, zbornik radova, Beograd, pp. 221-226 (рад изложен
усмено у целини) _M33
30. Stankovic, B. Cukovic Ignjatovic, N. Ignjatovic, D. (2011) Development of sustainable
building practices - some aspects of LEED implemantation in Serbia, in Cosic, G.
(Ed.) Instalacije & Arhitektura, zbornik radova, Beograd, pp. 51-56 (рад изложен
усмено у целини) _M33
Пре избора у звање
1. Vasović, D. Ignjatović, D. Božović, R. Ćuković-Ignjatović, N. Popović, V. (2008) Pilot
project of passive house settlement in Serbia, Passive House Symposium, Brusseles
(постер) _M34
2. Ćuković-Ignjatović, N. Ignjatović, D. (2007) Possibilities for Upgrading Prefabricated
Concrete Building Envelopes, CISBAT 2007 International Scientific Conference
Proceedings, Lausanne рр. 61-66 (рад изложен усмено у целини) _M33
3. Ćuković-Ignjatović, N. Ignjatović, D. (2006) Some Possibilities of Extensions in
Building Renovation, in Compagnon, R., Haefeli, P., Weber, W. (Ed.), Clever Design,
Affordable Comfort - a Challenge for Low Energy Architecture and Urban Planning,
PLEA 2006 conferenece proceedings, Geneva, pp. II-729-734 (рад изложен усмено
у целини) _M33
4. Ćuković-Ignjatović, N. Ignjatović, D. (2005) Possibilities for Upgrading the Existing
Building Stock in Belgrade, међународна конференција SD-Med 2005, Атина. (рад
изложен усмено у целини, зборник радова објављен у електронском облику)
_M34
5. Ignjatović, D. Ćuković-Ignjatović, N.
(2005) Methodology for Sustainable
Refurbishment of Housing in Belgrade Region, међународна конференција SDMed, Атина. (рад изложен усмено у целини, зборник радова објављен у
електронском облику) _M34
6. Јовановић Поповић, М. Игњатовић, Д. (2005) Карактеристике грађевинског
ресурса Јовановић Поповић, М. у контексту енергетске оптимизације, у Проф.
др Д. Шумарац (ур.), Енергетска ефикасност зграда, (стр. 59-67). Београд:
Грађевински факултет (рад изложен усмено у целини) _M61
7. Јовановић Поповић, М. Игњатовић, Д. (2005) Карактеристике грађевинског
фонда Београда, у оквиру Проф. др Д. Шумарац (ур.) Енергетска ефикасност
зграда, (стр. 67-77.), Београд: Грађевински факултет (рад изложен усмено у
целини) _M61
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8. Ćuković-Ignjatović, N. Ignjatović, D. (2004) Facade Refurbishment – Improving the
Energy Performance of the Existing Building Stock in Belgrade, in de Wit, M.H. (Ed.)
Built Environments and Environmental Buildings, PLEA 2004 Conference
Proceedings, Eindhoven, pp. II 1025-1030 (рад изложен усмено у целини) _M33
9. Ignjatović, D. Ćuković-Ignjatović, N. (2004) Relation between Energy and Durability in
the Context of Sustainability, in de Wit, M.H. (Ed.) Built Environments and
Environmental Buildings, PLEA 2004 Conference Proceedings, Eindhoven, pp. II
1073-1078 (рад изложен усмено у целини) _M33
А.1.3.4. Оригинално стручно остварење или руковођење или учешће у
пројекту
У претходном периоду, од избора у звање доцента, др Душан Игњатовић јеучествује
као истраживач, координатор и руководилац у 10 научно-истраживачких и стручних
пројеката у земљи и иностранству. Нарочито се могу извдвојити TABULA Typology
Approach for Building Stock Energy Assessment (2009-2012) и EPISCOPE Energy
Performance Indicators for Building Stocks (2013-2016) пројекти, чији су резултати ушли у
законодавне акте Европске уније из области енергетске ефикасности градитељског
наслеђа.
1. 100 Resilient cities – Belgrade, (2016-2017) City of Belgrade and Rockefeller
foundation, истраживач
2. EE in Public Buildings – schools and kindergartens, (2016-2017) носилац пројекта
Универзитет у Београду и GIZ, координатор истраживачког тима.
3. EmBuild , EU HORIZON 2020, (2016-2019) http://www.embuild.eu/, истраживач,
4. ERASMUS + KLABS (Creating the Network of Knowledge Labs for Sustainable and
Resilient Environments) (2015-2018) http://www.klabs.pr.ac.rs/, истраживач,
5. EPISCOPE - Energy Performance Indicators for Building Stocks, (2013-2016)
Intelligent Energy Europe, руководилац IWU Institut fur Wohnen und Umwelt GmbH,
Darmstadt, http://episcope.eu, Представник Србије, координатор националног
тима,
6. Истраживање и систематизација стамбене изградње у Србији у контексту
глобализације и европских интеграција у циљу унапређења квалитета и
стандарда становања (2011-2017) Архитектонски факултет Универзитета у
Београду, руководилац Проф. Др Владимир Мако, истражвач
7. Интеграција система звучне заштите у зградама у контексту одрживог
становаања (2011-2017) руководилац Проф. Др Миомир Мијић, истраживач
8. TABULA - Typology Approach for Building Stock Energy Assessment (2009-2012),
Inteligent Energy Europe, руководилац IWU Institut fur Wohnen und Umwelt GmbH,
Darmstadt, http://episcope.eu/iee-project/tabula/, преставник Србије, координатор
националног тима,
9. Survey of buildings, catalogue of building types and energy consumption properties,
catalogue оf energy efficiency improvement modes - PHASE B, (2011-2013)
Архитектонски факултет у Београду – GIZ, координатор пројекта
10. Survey of buildings, catalogue of building types and energy consumption properties,
(2010) catalogue of energy efficiency improvement modes - PHASE А,
Архитектонски факултет у Београду – GIZ, координатор пројекта
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А.1.3.5.
Одобрен и објављен уџбеник за ужу област за коју се бира,
монографија, практикум или збирка задатака (са ISBN бројем)
У претходном периоду, од избора у звање доцента, др Душан Игнњатовић је као аутор
или члан ауторског тима израдио 5, монографких јединица међународног и
националног значаја. (Прилог 2: Објављене монографије)
1. Jovanović Popović, M. Ignjatović, Du, Đukanović, Lj. Nedić, M. Stanković, B. (2016)
Nacionalna tipologija stambenih zgrada Srbije građenih od 2013./National Typology
of Residential Buildings in Serbia Constructed since 2013, Beograd: Arhitektonski
fakultet Univerziteta u Beogradu i GIZ, М44, ISBN 978-86-80390-06-2 _M44
2. Јовановић Поповић, М. Игњатовић, Д. (ур) (2013) Национална типологија
стамбених зграда Србије/National Typology of Residential Buildings in Serbia,
Београд: Архитектонски факултет Универзитета у Београду и GIZ (двојезично
издање) _M21, ISBN: 978-86-7924-102-3) _ M12
3. Јовановић Поповић, М. Игњатовић, Д. (ур (2013) Атлас вишепородичних зграда
Србије/Atlas of Family housing in Serbia, Београд: Архитектонски факултет
Универзитета у Београду и GIZ (двојезично издање) _M41 ISBN: 978-86-7924101-6 _M12
4. Јовановић Поповић, М. Игњатовић, Д. (ур) (2012) Атлас породичних кућа
Србије/Atlas of Family housing in Serbia, Београд: Архитектонски факултет
Универзитета у Београду и GIZ (двојезично издање) _M41, ISBN: 978-86-8924074-3 _M12
5. Јовановић-Поповић, М. Игњатовић, Д. (2011) SEEING ENERGY - Видети
енергију, Београд: Архитектонски факултет, (двојезично издање) _M41, ISBN:
978-86-7924-049-1 _M41
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А.1.4.

Испуњеност услова за избор у звање ванредног професора
(најмање пo једна референца из 2 од 3 изабрана услова)
Изборни услови:
А.1.4.1.

Стручно-професионални допринос
А.1.4.1.1.

Председник или члан организационог одбора или
учесник на стручним или научним скуповима
националног или међународног нивоа.

Др Душан Игњатовић је у својству учесника (предавача), од избора у звање доцента
учествовао на већем броју међународних и домаћих научних и стручних скупова, у
својству предавача по позиву и учесника. (прилог 3: позивна писма за предавања и
учешћа као и програми скупова са назначеним предавањима)
1. Residential building fund of Republic of Serbia, Characteristics, energy performance,
improvement modes, Expert Mission to assist Serbia on Measures to Reduce Radon
Levels in Buildings, IAEA - International Atomic Energy Agency and Serbian
Radiation Protection and Nuclear Safety Agency, Belgrade, 2016, предавач на
скупу
2. Алати за спровођење пројеката енергетске ефикасности у стамбеном сектору,
СКГО Стална конференција Градова и Општина и GIZ, Београд, 2016, предавач
на скупу
3. Грађевински фонд стамбених зграда Србије, енергетске перформансе,
могућности унапређења, АСОР – Асоцијација за одрживи развој, Београд,
2016,предавач на скупу
4. Use of Building Typologies and Building Stock Models for (Political) Decision Makers,
EPISCOPE Workshop Towards an energy efficient European housing stock mapping, modelling and monitoring refurbishment processes, BPIE Brisel, 2015,
предавач на радионици
5. „Тренирај Енергију - Training Energy“, семинар из области примене Националне
типологијае грађевинског фонда Србије у локалним самоуправама носилац
активности Министарство урбанизма и грађевина – Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ), 11 семинара уз учешће представника свих
општина Србије, 2014-2015, предавач на семинару
6. „Принципи формирања типологије стамбених зграда“, стручни семинар –
методолошки оквир и спровођење поступка формирања типологије стамбених
зграда, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) - Босна и
Херцеговина, Сарајево, 2014, предавач на скупу
7. Формирање профила енергетског саветника, у оквиру обука на локалном нивоу
предавање на семинару: „Јачање националних капацитета за одрживо
становање“ у организацији Министарства грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре Републике Србије (МГСИ), Економске комисије за Европу
Уједињених нација (UNECE), Програма за људска насеља Уједињених нација
(UN-Habitat), Београд, 2014, предавач на семинару
8. „Комуницирај енергију - Communicate Energy“, семинар из области одређивања
енергетских карактеристика зграда израдом Енергетског пасоша и применом
термовизијског снимања, носилац активности Министарство урбанизма и
грађевина – Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ),
одржано 30 семинара у општинама Србије, 2013, предавач на семинару
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9. „TABULA project in Serbia“, Polices and Finiancing Schemes for Energy Efficiency in
Buildings, European Commission – Workshop, Београд, 2013, предавач на
радионици
10. „Building Typology and Data Management System in Serbia – Instruments for
Calculating, Measuring and Reporting Emissions“ in 14th Climate Technology
Initiative (CTI) Workshop, CTI on behalf of Federal Ministry for the Environment,
Nature Conservation and Nuclear Safety (BMU), Берлин, 2013, предавач на скупу
11. “Термовизијско снимање зграда“, семинар из области примене термовизије у
зградарству, носилац активности Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ), 3 семинара: Крагујевац, Ниш, Нови Сад, 2012, предавач
на семинару
12. Семинар “Термографија и њена примена у процени енергетске ефикасности
објеката“, Инжењерска комора Србије у сарадњи са Министарством животне
средине, рударства и просторног планирања и Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ), Београд, 2011, предавач на семинару
13. „Енергетски менаџечи у јавној управи: зградарство“, Обука за енергетске
менаџере општина Града Београда, CEDEF и Град Београд, Београд, 2011,
предавач на семинару
А.1.4.1.3.

Председник или члан у комисијама за израду завршних
радова на академским специјалистичким, мастер и
докторским студијама

У претходном периоду, од избора у наставничко звање, др Душан Игњатовић је био
председник или члан у комисијама за израду завршних радова на академским мастер,
магистарским и специјалистичким студијама:
•
•
•
•
•
•

Члан Комисије за одбрану дипломских радова студената који завршавају
Архитектонски факултет по старом програму од школске 2010/11. до 2015/16.
године, више од 10 кандидата
Члан комисија за израду Мастер теза и мастер пројеката, школске 2013/14. и
2014/15. више од 50 кандидата
Члан комисије за израду Мастер теза и мастер пројеката и Мастер завршног
рада, школске 2015/16. и 2016/17. више од 50 кандидата
Ментор на изради специјалистичких радова, почевши од 2013. (3 кандидата)
Члан комисије за израду специјалистичких радова, од 2015. (8 кандидата),
Члан кокмисије на изради магистарског рада (1 кандидат) 2012.
А.1.4.1.4.

Аутор или коаутор елабората или студија

У претходном периоду, од избора у наставничко звање, др Душан Игњатовић је као
аутор или коаутор учествовао у изради већег броја научних и стручних елабората и
студија од којих су неке научно категорисане у одговарајућим категоријама:
1. Jovanović Popović, М. Ignjatović, D. Stanković, B. (2016) Chapter 3.7 <RS> Serbia.
In Stein, B. Loga, T. Diefenbach, N. (Eds.) Scenario Analyses Concerning Energy
Efficiency and Climate Protection in Local Residential Building Stocks: Examples from
Eight European Countries, EPISCOPE Synthesis Report No.2 (Deliverable D3.4) (pp.
59-66). Darmstadt, Germany: Institut Wohnen und Umwelt GmbH., ISBN 978-3941140-52-3, (члан интернационалног ауторског тима)
2. Jovanović Popović, М. Ignjatović, D. (2016) Chapter 2.15 <RS> Serbia, In, Stein, B.
Loga, T. Diefenbach, N. (Eds.) Tracking of Energy Performance Indicators in
Residential Building Stocks: Different Approaches and Common Results, EPISCOPE
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Synthesis Report No.4 (Deliverable D4.4) (pp. 71-76). Darmstadt, Germany: Institut
Wohnen und Umwelt GmbH., (члан интернационалног ауторског тима),
3. Jovanović Popović, М. Živković, B. Ignjatović, D. (2014) in Stein, B. Et al “Inclusion of
new buildings in residential building typologies – steps to nZEBs” – EPISCOPE
syntesis report No1, IWU Institut fur Wohnen und Umwelt GmbH, (члан
интернационалног ауторског тима) ISBN 978-3-941140-42-4
4. Loga, T. et all (2012) „Typology Approach for Building Stock Energy Assessment EXECUTIVE SUMMARY“, Darmstadt: IWU Institut fur Wohnen und Umwelt GmbH,
(члан интернационалног ауторског тима)
5. Loga, T. et all (2012) „Typology Approach for Building Stock Energy Assessment –
Final report“, Darmstadt: IWU Institut fur Wohnen und Umwelt GmbH (члан
интернационалног ауторског тима)
6. Jovanović Popović, M. Ignjatović, D. (2012) “Building typology in Serbia” in Loga, T.
Diefenbach, N. Stein, B. (eds) „Typology Approach for Building Stock Energy
Assessment – Final project report – appendix volume“, Darmstadt: IWU Institut fur
Wohnen und Umwelt GmbH
7. Игњатовић, Д. Ћуковић Игњатовић, Н. (2012) „Атлас енергетских карактеристика
омотача грађевинских објаката у Београду", Београд: Архитектонски факултет
Универзитета у Београду _M86
8. Jovanović Popović, MIgnjatović, D. (ed), (2012) Residential Buildings in Serbia,
Preliminary Typology, Belgrade: Faculty of Architecture (интерно издање) _M86
9. Јовановић Поповић, М. Игњатовић, Д. (ур), (2012) Типологија стамбених зграда
Србија – Фаза А, породичне стамбене зграде, Београд: Архитектонски факултет
(интерно издање) _M86
10. Јовановић Поповић, М. Игњатовић, Д. (ур), (2011) Енергетска ефикасност зграда
- Оцена енергетских карактеристика грађевинског фонда Србије Прелиминарна студија формирања националне типологије стамбених зграда,
Београд: Архитектонски факултет (интерно издање) _M86
А.1.4.1.5.

Руководилац или сарадник у реализацији пројеката

Наведено раније у делу обавезних услова за избор у звање ванредног професора
А.1.3.4. Оригинално стручно остварење или руковођење или учешће у пројекту
А.1.4.1.6.

Иноватор, аутор или коаутор прихваћеног патента,
техничког унапређења, експертиза, рецензија радова
или пројеката

Arnautović-Aksić, D. Burazor, M. Delalić, N. Gajić, D. Gvero, P. Kadrić, Dž. Kotur, M.
Salihović, E. Todorović, D. Zagora, N. (2016) Tipologija stambenih zgrada Bosne i
Hercegovine/ Typology of Residential Buildings in Bosnia and Herzegovina, Grafotisak,
Sarajevo, ISBN: ISBN 978-9958-691-51-5, Рецензент
А.1.4.1.7.

Поседовање лиценце

Др Душан Игњатовић поседује лиценцу одговорног пројектанта и инжењера енергетске
ефикасности (нулта лицнца додељена у области енергетске ефикасности) издате од
стране Инжењерске коморе Србије. Такође, др Игњатовић поседује и лиценцу за
област примене термовизије издату од Међународног тренинг центра у Стокхолму,
односно лиценцу за сертификовање зелених зграда по LEED стандарду.
2003

300197503 Одговорни пројектант, ИКС

17/84

2012

381 001012 Инжењер енергетске ефикасности (нулте лиценце), ИКС

2006

ITC Licenced Thermographer (Стокхом, Шведска)

2011

LEED GA (Београд)
А.1.4.2.

Допринос академској и широј заједници
А.1.4.2.1.

Председник или члан органа управљања, стручног
органа, помоћних стручних органа или комисија на
факултету
или
универзитету
у
земљи
или
иностранству.

Др Душан Игњатовић је од избора у наставничко звање члан комисије Архитектонског
факултета за студентска питања именован од стране Научно наставног већа.
•

Комисија научно наставног већа за студентска питања, Архитетонски факултет,
од 2014
А.1.4.2.2.

Члан стручног, законодавног или другог органа и
комисија у широј друштвеној заједници

Др Душан Игњатовић је активан у изради подзаконских аката из области енергетске
ефикасности зграда као члан радних група које су израдиле важеће правилнике из ове
области. (прилог 4: именовање чланства у радним групама за израду подзаконских
аката у области ЕЕ)
•
•

Радна група за унапређење подзаконских аката сертификације зграда
Министарство животне средине, рударства и просторног планирања, Израда
„Правилника о енергетској ефиксаности зграда“ 2016 –
Радна група за израду подзаконских аката сертификације зграда, Министарство
животне средине, рударства и просторног планирања у нсарадњи са Deutsche
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) , 2010-2011. Израда
„Правилника о енергетској ефиксаности зграда“ Службени гласник РС бр. 61, од
19.8.2011.
А.1.4.2.3.

Руковођење или учешће у ваннаставним активностима
студената.

Др Душан Игњатовић је активан у раду са студентима и оквиру ваннаставних
активности које доприносе промоцији како самих студената тако и Архитектонског
факултета у Београду. Посебно се издваја пројекат „Солар Декатлон“ који је у току и
чија је финализација планирана за 2018. Годину.
•

Solar Decatlon” Члан тима професора Београдског универзитета, Студентско
мећународно такмичење и учешће на изложби Дубаи, 2016-2018.,
http://solardecathlonme.com/
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А.1.4.2.4.

Учешће у наставним активностима који не носе ЕСПБ
бодове
(перманентно
образовање,
курсеви
у
организацији.

Од израде подзаконских аката из области енергетске ефикасности односно оснивања
специјализованог курса који се одржава у оквиру Инжењерске коморе Србије др Душан
Игњатовић узима активно учешће у припреми курикулума и извођењу наставе. Током
овог периода више од 2000 инжењера је похађало курс из области енергетске
ефикасности и стекло услов за добијање одговарајуће лиценце. (Прилог 5: Именовање
за предвача испитивача у Инжењерској комори у области ЕЕ - почевши од
2012.године)
•

Предавач и испитивач на обуци за добијање лиценце „381 Ижењер енергетске
ефикасности“, Инжењерска комора Србије, од 2012. (више од 2000 полазника)

Осим поменутих предавања др Игњатовић је учествовао у већем броју семинара у
организацији Министарствa урбанизма и грађевина (данас МГСИ Министарство
градђевинарства, саобраћаја и инфраструктуре) Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ), Инжењерске коморе Србије, Града Београда и др.
•

•

•

•

„Тренирај Енергију - Training Energy“, семинар из области примене Националне
типологије грађевинског фонда Србије у локалним самоуправама. Носилац
активности Министарство урбанизма и грађевина и Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ), 11 семинара уз учешће представника свих
општина Србије 2014-2015. предавач на семинару
“Термовизијско снимање зграда“, семинар из области примене термовизије у
зградарству, носилац активности Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ), 3 семинара: Крагујевац, Ниш, Нови Сад, 2012. предавач
на семинару
Семинар “Термографија и њена примена у процени енергетске ефикасности
објеката“, Инжењерска комора Србије у сарадњи са Министарством животне
средине, рударства и просторног планирања и Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ), Београд, 2011. предавач на семинару
„Енергетски менаџечи у јавној управи: зградарство“, Обука за енергетске
менаџере општина Града Београда, CEDEF и Град Београд, Београд, 2011.
предавач на семинару
А.1.4.3.

Сарадња са другим високошколским, научноистраживачким
установама, односно установама културе или уметности у
земљи и иностранству.
А.1.4.3.1.

Учешће у реализацији пројеката, студија или других
научних остварења са другим високошколским или
научноистраживачким установама у земљи или
иностранству.

Др Душана Игњатовић учествује у већем броју научно истраживачких пројеката и
студија
којима
руководе
друге
високошколске
институције
односно
научноистраживачке установе у земљи и иностранству.
•

ERASMUS + KLABS - Creating the Network of Knowledge Labs for Sustainable and
Resilient Environments, (2015-2018) http://www.klabs.pr.ac.rs/. Носилац пројекта
Факултет техничких наука у Приштини са седиштем у Косовској Митровици
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•
•
•

Интеграција система звучне заштите у зградама у контексту одрживог
становаања, (2011-2017) Носилац пројекта Електротехнички факултет
Универзитета у Београду, руководилац Проф. Др Миомир Мијић
EPISCOPE - Energy Performance Indicators for Building Stocks, (2013-2016)
Intelligent Energy Europe, руководилац пројекта IWU Institut fur Wohnen und
Umwelt GmbH, Darmstadt, http://episcope.eu,
TABULA - Typology Approach for Building Stock Energy Assessment (2009-2012)
Inteligent Energy Europe., руководилац пројекта IWU Institut fur Wohnen und
Umwelt GmbH, Darmstadt.
А.1.4.3.2.

Радно ангажовање у настави или комисијама на другим
високошколским
или
научноистраживачким
установама у земљи или иностранству.

Формални ангажман др Душана Игњатовића на другим високошколским установама у
земљи и иностранству започиње избором у наставничко звање односно од 2009.
Године. Посебно се може напоменути ангажман на Факултету техничких наука у
Проштини са седиштем у Косовској Митровици где је др Игњатовић руководилац више
предмета. (Прилог 6: Уговор о извођењу наставе на другим високошколским
институцијама)
•

•

Учествује у извођењу наставе на Факултету техничких наука у Приштини са
седиштем у Косовској Митровици, на предметима: Архитектонске конструкције 1,
Студио пројекат 2 – Архитектонске конструкције, Технике презентације 2 –
Инжењерски цртеж, од 2014 до данас
сарадник и наставник (од избора у наставничко звање) у извођењу наставе на
Мастер курсу „Биоклиматска и енергетски ефикасна архитектура“ Архитектонског
факултета у Подгорици, 2009-10.
А.1.4.3.3.

Руковођење
или
чланство
у
органима
или
професионалнм удружењима или организацијама
националног или међународног нивоа.

Др Душана Игњатовић је члан већег броја професионалних удружења у којима
остварује активно учешће кроз предавања, жирије и сл.
•
•
•
•
•
•

од 1996. члан Удружења архитеката Србије (до 2011 Савез архитеката Србије)
од 1996. члан Друштва архитеката Београда
од 1998. члан Удружења инжењера и техничара
од 2003 члан Инжењерске коморе Србије (лиценца 300 од 2003., лиценца 381
од 2012 – нулта лиценца)
од 2005.SD MED – Sustainable Design in Mediterranean Countries, National
representative of Serbia
2011. LEED
А.1.4.3.4.

Гостовања и предавања по позиву на универзитетима
у земљи или иностранству..

“SEEING ENERGY - Видети енергију", Културни центар Бански двор и Архтитектонско
грађевински факултет, Босна и Херцеговина, стручно предавање, Бања Лука, 2011.
(Прилог 7: Плакат предавања и изложбе „Видети Енергију“, Бања Лука)
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А.1.5.

Друге референце од значаја за избор
А.1.5.1. Научно наставне референце
А.1.5.1.1. Искуство у педагошком раду са студентима

Искуство у педагошком раду са студентима износи 20 година од заснивања радног
односа на Архитектонском факултету у Београду и две године као студент –
демонстратор, укупно 22 година рада са студентима.
А.1.5.1.2. Резултати у развоју научног подмлатка
Ангажовање доцента др Душана Игњатовића у процесу обезбеђивања наставнонаучног подмлатка обухвата разне активности које перманентно спроводи током своје
сарадничке и наставничке каријере:
Радом у процесу припреме и реализације наставе, прво као асистент, а касније као
стручни сарадник, самостални стручни сарадник и доцент, он остварује успешну
сарадњу са својим непосредним сарадницима, али и са осталим сарадницима са
Катедре, односно Департмана.
У наставничком звању доцента али и раније као самостални стручни сарадник, стручни
сарадник и асистент, на Архитектонском факултету Универзитета у Београду, др
Душан Игњатовић је дужи низ година радио са студентима који су били посебно
заинтересовани за тему архитектонских конструкција као и области биоклиматске а
касније зелене, односно енергетски ефикасне архитектуре. Велики број студената се
по завршетку основних и мастер студија одлучио за наставак образовања из ових
области уписујући Специјалистичке студије Зелена и енергетски ефикасна
архитектура односно Докторске студије на Архитектонском факултету Универзитета у
Београду.
Већи број студената је био ангажован у оквиру домаћих и међународних научних и
стручних пројеката, у којима је учествовао или којима је руководио др Душан
Игњатовић. Овај ангажман је резултирао значајнимм научним и стручним резултатима
публикованим у виду монографија међународног односно националног значаја, као и
бројним стручним радовима и пројектима.
Својим млађим колегама помагао је у настојањима да се научно, педагошки и стручно
усавршавају, као и да се припремају за наставнички позив, непрестано их
подржавајући и усмеравајући у научно-истраживачком раду.
А.1.5.1.3. Радови објављени у домаћим часописима
1. Игњатовић, Д. Јовановић Поповић М. (2013) Структурирање грађевинског фонда
стамбених зграда Србије са аспекта енергетске ефикасности – Национална
типолгогија, Полис бр.6, стр. 31-38
Пре избора у звање доцента
1. Јовановић-Поповић, М. Ћуковић, Н. Игњатовић, Д. (2006) „Утврђивање
потенцијала за побољшање енергетских карактеристика зграда применом
термографије“, Архитектура и урбанизам бр. 18/19, стр. 18-27 _M51
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А.1.5.1.4. Поглавља у научним монографијама
Током свог научно истраживачког рада др Душан Игњатовић је објавио већи број
поглавља у монографијама међународног и националног значаја.
2. Jovanović Popović, М. Ignjatović, D. Stanković, B. (2016) Chapter 3.7 <RS> Serbia.
In Stein, B. Loga, T., Diefenbach, N. (Eds.), Scenario Analyses Concerning Energy
Efficiency and Climate Protection in Local Residential Building Stocks: Examples from
Eight European Countries, EPISCOPE Synthesis Report No.2 (Deliverable D3.4) (pp.
59-66). Darmstadt, Germany: Institut Wohnen und Umwelt GmbH., ISBN 978-3941140-52-3,_M14
3. Jovanović Popović, М. Ignjatović, D. (2016) Chapter 2.15 <RS> Serbia, In Stein B.,
Loga, T., Diefenbach, N. (Eds.), Tracking of Energy Performance Indicators in
Residential Building Stocks: Different Approaches and Common Results, EPISCOPE
Synthesis Report No.4 (Deliverable D4.4) (pp. 71-76). Darmstadt, Germany: Institut
Wohnen und Umwelt GmbH. _M14
4. Jovanović Popović, М. Živković, B. Ignjatović, D. (2014) in Stein, B. еt al “Inclusion of
new buildings in residential building typologies – steps to nZEBs” – EPISCOPE
syntesis report No1, IWU Institut fur Wohnen und Umwelt GmbH, (члан
интернационалног ауторског тима), ISBN 978-3-941140-42-4_M14
5. Radivojević, A. Šumarac Pavlović, D. Mašović, D. Jovanovic Popović, М. Ignjatović,
D. Rajčić, A. (2014) In Rasmussen, B. Machimbarrena, M. (Eds) Building acoustics
throughout Europe Volume 2: Housing and construction types country by country,
COST Action TU0901, pp. 374-387 _M14
6. Jovanović Popović, М. Ignjatović, D. (2012) In Loga T. et all „Typology Approach for
Building Stock Energy Assessment - EXECUTIVE SUMMARY“, Darmstadt: IWU
Institut fur Wohnen und Umwelt GmbH, (члан интернационалног ауторског тима)
7. Jovanović Popović, М. Ignjatović, D. (2012) in Loga T. et all, „Typology Approach for
Building Stock Energy Assessment – Final report“, Darmstadt: IWU Institut fur
Wohnen und Umwelt GmbH (члан интернационалног ауторског тима)
8. Jovanović-Popović, M. Ignjatović, D. (2012) “Building typology in Serbia” in Loga T.,
Diefenbach N. Stein B. (eds) „Typology Approach for Building Stock Energy
Assessment – Final project report – appendix volume“, Darmstadt: IWU Institut fur
Wohnen und Umwelt GmbH
9. Ignjatović, D. Ćuković Ignjatović, N. Stanković, B. (2012) “Thermography and Energy
Performance of Belgrade Building Stock” in Mako, V. (ed.), Housing Development in
Serbia in the Context of Globalization and Integrations, (pp. 219-241), Belgrade:
Faculty of Architecture University of Belgrade _M44
10. Ćuković Ignjatović, N. Ignjatović, D. (2011). “Green Building Certification Systems in
Serbian Housing Practice - the Scope of Application in Design Processes and
Refurbishment” in Mako, V. (ed.), Housing Development in Serbia in the Context of
Globalization and Integrations, (pp. 212-229) Belgrade: Faculty of Architecture
University of Belgrade _M44
11. Рајчић, A. Ignjatović, D. (2011) „Housing in serbia and regulations on energy
efficiency – Serbia on the way to the European Union“ in Mako, V. (ed.), Housing
Development in Serbia in the Context of Globalization and Integrations, (pp. 194‐
211) Belgrade: Faculty of Architecture University of Belgrade _M44
Пре избора у звање
1. Игњатовић, Д. (2006) “Варијантна решења надоградње објекта пилот пројекта" ,
у Јовановић-Поповић, М. (ур.), Енергетска оптимизација зграда у контексту
одрживе архитектуре - део 3, Београд: Архитектонски факултет _M44
2. Ћуковић-Игњатовић, Н. Игњатовић, Д. (2005). “Могућност доградње у подужном
и попречном правцу”, у Јовановић-Поповић, М. (ур.), Енергетска оптимизација
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3.

4.

5.

6.

зграда у контексту одрживе архитектуре - део 2, (стр. 115-132), Београд:
Архитектонски факултет _M44
Јовановић-Поповић, М. Радивојевић, А. Игњатовић, Д. (2005).
“Анализа
ограничења у контексту могућих нивоа енергетске оптимизације”, у ЈовановићПоповић, М. (ур.) Енергетска оптимизација зграда у контексту одрживе
архитектуре - део 2, (стр. 3-23), Београд: Архитектонски факултет _M44
Јовановић Поповић, М. Игњатовић, Д. (2005). “Формирање алгоритма енергетске
оптимизације”, у Јовановић-Поповић, М. (ур.) Енергетска оптимизација зграда у
контексту одрживе архитектуре - део 2, (стр. 167-180), Београд: Архитектонски
факултет _M44
Јовановић-Поповић, М. Игњатовић, Д. (2003) "Концепт методологије
структуирања грађевинског фонда са аспекта енергетске оптимизације", у
Јовановић-Поповић, М. (ур.) Енергетска оптимизација зграда у контексту
одрживе архитектуре - део 1, (стр. 1-24) Београд: Архитектонски фаултет _M44
Јовановић-Поповић, М. Игњатовић, Д. (1999) "Принципи деловања у контексту
одрживе архитектуре и урбанизма", у Ружица Богдановић (ур.) Стратегије и
методе за унапређење кваилтета окуржења у компакт градовима, (стр.147-160),
Београд: Друштво урбаниста београда, Урбанистички завод _M44
А.1.5.1.5. Друго – монографије и зборници радова

Др Душан Игњатовић је објавио већи радова у зборницима радова односно
монографијама које нису научно категорисане
1. Игњатовић, Д. Ћуковић Игњатовић, Н. (2014) "Transformation of New Belgrade
urban matrix – densifying of physical structure" у Игњатовић, Д. Ћуковић
Игњатовић, Н. (ур) "Use-Re-Use: New Belgrade" Venice Biennale Workshop
"Adaptive Re-Use of the Modernist Project in the City", (pp.11-24), Belgrade: Faculty
of Architecture_M47
2. Ћуковић Игњатовић, Н. Игњатовић, Д. (2014) "Reduce to renew: Energy
optimisation as a trigger for major renovations" у Игњатовић, Д. Ћуковић
Игњатовић, Н. (ур) "Use-Re-Use: New Belgrade" Venice Biennale Workshop
"Adaptive Re-Use of the Modernist Project in the City", (pp.25-32), Belgrade: Faculty
of Architecture_M47
3. Јовановић Поповић, М. Игњатовић Д. (ур), 2013, Национална типологија
стамбених зграда Србије - Националне брошуре, Београд: GIZ_M43
4. Игњатовић, Д. Мраовић, А. (2013). Открити енергију, Deutsche Gesellschaft fur
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) _M93
5. Игњатовић, Д. (2013) „Термовизија у локалној кампањи“ у Schuett, W. Mraović, A.
(ур) Komuniciraj energiju/Communicate Energy, (pp.164-165), Beograd: GIZ_M45
А.1.5.1.5. Научне студије – зборници истраживачких пројеката
Учествјући у међународним и националним истраживачким пројектима Др Душан
Игњатовић је објавио већи радова у зборницима радова односно зборницима
истраживачких пројеката од којих су неки научно категорисани.
1. Stein, B. Et al (2014) “Inclusion of new buildings in residential building typologies –
steps to nZEBs” – EPISCOPE syntesis report, IWU Institut fur Wohnen und Umwelt
GmbH, (члан интернационалног ауторског тима)
2. Loga, T. et all, (2012) „Typology Approach for Building Stock Energy Assessment EXECUTIVE SUMMARY“, Darmstadt: IWU Institut fur Wohnen und Umwelt GmbH,
(члан интернационалног ауторског тима)
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3. Loga, T. et all, (2012) „Typology Approach for Building Stock Energy Assessment –
Final report“, Darmstadt: IWU Institut fur Wohnen und Umwelt GmbH (члан
интернационалног ауторског тима)
4. Jovanović-Popović, M. Ignjatović, D. (2012) “Building typology in Serbia” in Loga T.,
Diefenbach N. Stein B. (eds) „Typology Approach for Building Stock Energy
Assessment – Final project report – appendix volume“, Darmstadt: IWU Institut fur
Wohnen und Umwelt GmbH
5. Игњатовић, Д. Ћуковић Игњатовић, Н. (2012) „Атлас енергетских карактеристика
омотача грађевинских објаката у Београду", Београд: Архитектонски факултет
Универзитета у Београду_M86
6. Jovanović-Popović, M. Ignjatović, D. (ed) (2012) Residential Buildings in Serbia,
Preliminary Typology, Belgrade: Faculty of Architecture (интерно издање) _M86
7. Јовановић Поповић, М. Игњатовић, Д. (ур) (2012) Типологија стамбених зграда
Србија – Фаза А, породичне стамбене зграде, Београд: Архитектонски факултет
(интерно издање) _M86
8. Јовановић Поповић, М. Игњатовић, Д. (ур) (2011) Енергетска ефикасност зграда
- Оцена енергетских карактеристика грађевинског фонда Србије Прелиминарна студија формирања националне типологије стамбених зграда,
Београд: Архитектонски факултет (интерно издање) _M86
А.1.5.1.6. Уредик могорафија односно научних зборника радова
1. Јовановић Поповић, М. Игњатовић, Д. (ур), (2013) Национална типологија
стамбених зграда Србије/National Typology of Residential Buildings in Serbia,
Београд: Архитектонски факултет Универзитета у Београду и GIZ (двојезично
издање) _M48
2. Јовановић Поповић, М. Игњатовић, Д. (ур), (2013) Атлас вишепородичних зграда
Србије/Atlas of Family housing in Serbia, Београд: Архитектонски факултет
Универзитета у Београду и GIZ (двојезично издање) _M48
3. Јовановић Поповић, М. Игњатовић, Д. (ур), (2012) Атлас породичних кућа
Србије/Atlas of Family housing in Serbia, Београд: Архитектонски факултет
Универзитета у Београду и GIZ (двојезично издање) _M48
4. "Use-Re-Use: New Belgrade" зборник радова радионице у оквиру Међународне
изложбе архитектуре (бијенале архитектуре) у Венецији: Venice Biennale
Workshop "Adaptive Re-Use of the Modernist Project in the City", са Н. Ћуковић
Игњатовић, 2014. _M48
А.1.5.1.7. Учесник домаћих и међународних стручних пројеката
Осим ангажмана на нучно истраживачки пројектима др Душан Игњатовић узима и
активно учешће на стручним истраживачким пројектима као истраживач или
руководилац истраживања.
1. Building energy efficiency accelerator Бelgrade, (2016-2017) Grad Beograd, UNEP
(United Nations environment programme), WRI (Wordl Resources Institute), član
koordinacionog tima
2. Пројекат: „Conserve energy - Сачувај енергију”, истраживање стања и
могућности унапређења енергетских перформанси типичних стамбених објеката
Београд, носилац пројекта GIZ (2015-2016) руководилац истраживања
3. Пројекат: „Открити енергију - Discovering Energy“, истраживање енергетских
перфоманси карактеристичних зграда у 30 општина Србије, носилац пројекта
GIZ – Министарство урбанизма и грађевина (2012-2013) руководилац
истраживања,
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4. Пројекат: „Истраживање енергетских карактеристика омотача грађевинских
објаката у Београду“, Архитектонски факултет Универзитета у Београду и
Управа за енергетику Скупштине Града Београда (2010-2012) руководилац
пројекта
Пре избора у звање доцента
1. Пројекат енергетске ефикасности у Србији-Компонента Б, носилац пројекта
Агенција за Енергетску ефикасност Републике Србије, мониторинг и предлог
ревизије енергетских карактеристика јавних објеката (2006-2007) експерт
2. Национални Пилот пројекат „Сунчана страна" Грађевинске дирекције Србије
са циљем изградње енергетски ефикасног насеља у Новом Саду, Ламела Д3Д4, (студија и реализација) (2005-2011) истраживач и пројектант
3. Међународни пилот пројекат : „Енергетска обнова и надградња стамбеног
објекта у Цвијићевој улици у Београду", организован у сарадњи Архитектонског
факултета Универзитета у Београду, Министарства урбанизма и грађевина
Републике Србије и фондације BIF (Building Improvement Foundation) у саставу
данске компаније VELUX (2002-2004) истраживач и пројектант
А.1.5.1.8. Предавач по позиву
У периоду после избора у звање доцента као предавач по позиву учествује на већем
броју семинара, обука, конференција и радионица у земљи и иностранству у
организацији референтних институција. Најзначајнија предавања од којих су поједина и
публикована у релевантним зборницима:
1. Ignjatović, D. (2016)
Residential building fund of Republic of Serbia,
Characteristics, energy performance, improvement modes, Expert Mission to
assist Serbia on Measures to Reduce Radon Levels in Buildings, IAEA - International
Atomic Energy Agency and Serbian Radiation Protection and Nuclear Safety Agency,
Belgrade_M34
2. Characteristics, energy performance, improvement modes Ignjatović, D., (2016) City
of Belgrade, residential building fund, energy performance, improvement
possibilities, City Hall, UNEP, Building Accelerator, Belgrade_M34
3. Игњатовић, Д. (2016) Алати за спровођење пројеката енергетске
ефикасности у стамбеном сектору, СКГО Стална конференција Градова и
Општина и GIZ, Београд_M62
4. Игњатовић, Д. (2016) Грађевински фонд стамбених зграда Србије,
енергетске перформансе, могућности унапређења, АСОР – Асоцијација за
одрживи развој, Београд_M62
5. Ignjatović, D. Jovanović Popović, М. Stanković, B. (2015) Use of Building
Typologies and Building Stock Models for (Political) Decision Makers,
EPISCOPE Workshop Towards an energy efficient European housing stock mapping, modelling and monitoring refurbishment processes, BPIE Brisel, _M32
6. „Тренирај Енергију - Training Energy“, семинар из области примене
Националне типологија грађевинског фонда Србије у локалним самоуправама
носилац активности Министарство урбанизма и грађевина – Deutsche
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), 11 семинара уз учешће
представника свих општина Србије (2014-2015) _M62
7. „Принципи формирања типологије стамбених зграда“, стручни семинар –
методолошки оквир и спровођење поступка формирања типологије стамбених
зграда, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) - Босна и
Херцеговина, Сарајево (2014) _M32
8. Формирање профила енергетског саветника, у оквиру обука на локалном
нивоу предавање на семинару „Јачање националних капацитета за одрживо
становање“ у организацији: Министарство грађевинарства, саобраћаја и
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инфраструктуре Републике Србије (МГСИ), Економска комисија за Европу
Уједињених нација (UNECE), Програм за људска насеља Уједињених нација
(UN-Habitat), Београд, (2014) _M32
9. „Комуницирај енергију Communicate Energy“, семинар из области
одређивања енергетских карактеристика зграда израдом Енергетског пасоша и
применом термовизијског снимања, носилац активности Министарство
урбанизма и грађевина – Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
(GIZ), одржано 30 семинара у општинама Србије, (2013) _M62
10. „Примена термовизије у процени стања грађевинског фонда“ Bač Summer
School - Летња школа архитектуре, Бач (2013)
11. „TABULA project in Serbia“, Polices and Finiancing Schemes for Energy Efficiency
in Buildings, European Commission – Workshop, Београд (2013) _M62
12. „Building Typology and Data Management System in Serbia – Instruments for
Calculating, Measuring and Reporting Emissions“ in 14th Climate Technology
Initiative (CTI) Workshop, CTI on behalf of Federal Ministry for the Environment,
Nature Conservation and Nuclear Safety (BMU), Берлин (2013) _M32
13. “Архитектонски параметри за постизање енергетске ефикасности зграда“,
серија предавања у оквиу курса обуке из области енергетске ефикасности –
Лиценца: 381 Инжењер енергетске ефикасности, Инжењерска комора Србије,
настава - предавач, Београд-Нови Сад-Ниш (2012- у току.) _M62
14. “Термовизијско снимање зграда“, семинар из области примене термовизије у
зградарству, носилац активности Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ), 3 семинара: Крагујевац, Ниш, Нови Сад (2012) _M62
15. “SEEING ENERGY - Видети енергију", Културни центар Бански двор и
Архтитектонско грађевински факултет, Босна и Херцеговина, стручно
предавање, Бања Лука (2011)
16. Семинар “Термографија и њена примена у процени енергетске
ефикасности објеката“, Инжењерска комора Србије у сарадњи са
Министарством животне средине, рударства и просторног планирања и
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), Београд (2011)
_M62
17. „Енергетски менаџечи у јавној управи: зградарство“, Обука за
енергетске менаџере општина Града Београда,
CEDEF и Град
Београд, Београд (2011) _M62
18. „Принципи биоклиматске архитектуре“ смер Биоклиматска и енергетски
ефикасна архитектура БЕЕА,
Архитектонски факултет Универзитета у
Подгорици, мастер курс -Одржива архитектура, гостујући професор, Подгорица,
(2010)
А.1.5.2. Стручно преофесионални ангажман
Стручне и професионалне референце у области архитектуре и урбанизма
представљају, такође значајан корпус деловања др Душана Игњатовића. Велики број
резултата одсликава свестраност кандидата као и његов сензибилитет који адекватно
третира научну и стручну страну професије.
Од 1996. Душан Игњатовић ради као пројектант у пројектном бироу Енергопројект МДД
Индустрија
Од 1997. Члан је различитих ауторских тимова где остварује ауторско учешће у
архитектонско -урбанистичком пројектовању и пројектовању ентеријера. Резултат ових
активности представљају бројне реализације, израда главних и идејних пројеката,
пројектантске студије, конкурсни радови како у земљи тако и у иностранству.
У току каријере реализовано је 27 објеката (7 од избора у звање доцента), 2 у
реализацији, 17 ентеријера
(3 од избора у звање). Учествовао је на 12
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професионалних конкурса где је забележио: 1 прву награду, 3 друге награде, 3 откупа и
на два конкурса радови су селекционисани у финални круг жирирања (додељивана је
само једна награда). Од избора у звање учествује у три конкуса на којима остварује два
откупа и један финални пласман.
А.1.5.2.1. Реализовани објекти
Међународни
1. Пословна зграда, Малабо, Екваторијална Гвинеја, реализација у току, са: арх. Н.
Ћуковић Игњатовић
2. Пословна зграда, Малабо, Екваторијална Гвинеја, 2014., са: арх. В. Поповић,
арх. М. Цолнарић
3. Пословна зграда Малабо, Екваторијална Гвинеја 2013., са: арх. Н. ЋуковићИгњатовић, арх. В. Поповић, арх. Д. Васовић, диг. З. Килибарда,
4. Стамбено-пословни објекат, Малабо, Екваторијална Гвинеја, 2011, са: арх. Н.
Ћуковић-Игњатовић, арх. В. Поповић,
5. Реконструкција управне зграде телекомуникационе компаније "Гетеса", Бата,
Екваторијална Гвинеја, 2012., са: арх. Н. Ћуковић-Игњатовић, арх. В. Поповић,
арх. Д. Васовић, арх. М. Цолнарић
6. Пословница телекомуникационе компаније "Гетеса", Монгомо, Екваторијална
Гвинеја, 2010., са: арх. Н. Ћуковић-Игњатовић, арх. В. Поповић, арх. Д.
Васовић,арх. М. Станић
Национални
1. Породична вила „ПЛТ“, Дедиње, Београд, 2010., са: арх. В. Лојаница, арх. С.
Пештерац,
2. Стамбени објекат у насељу Сунчана страна – Југовићево, 2010., са: арх. В.
Лојаница, арх. С. Пештерац, арх. М Ћорлука, излагано на салону арх., излагано
на Бијеналу у Венецији
3. Породичне куће Бјелић, Земун, Београд, 2006 реализација у току., са арх. Н.
Ћуковић-Игњатовић
Пре избора у звање доцента
Међународни
1. Реконструкција и доградња зграде Уставног и специјалног суда, Малабо,
Екваторијална Гвинеја, 2004., са: арх. Н. Ћуковић-Игњатовић, арх. В. Поповић,
арх. Д. Васовић, реализовано 2009.
2. Католичка црква, Монгомо, Екваторијална Гвинеја, 2006. са: арх. Н. ЋуковићИгњатовић, арх. В. Поповић, арх. Д. Васовић, реализовано 2008., излагано на
31. салону арх.
3. Наплатне рампе на аутопуту, Екваторијална Гвинеја, 2006, коаутори: арх. Н.
Ћуковић-Игњатовић, арх. В. Поповић, арх. Д. Васовић, реализовано 2008.
4. Реконструкција и доградња зграде министарства просвете и министарства
здравља, Малабо, Еваторијална Гвинеја 2004.-2005., са: арх. В. Поповић, арх. Д.
Васовић, арх. Н. Ћуковић-Игњатовић, диг. З. Килибарда, реализовано 2007.
5. Доградња пословнице BGFI банке, Малабо, Екваторијална Гвинеја, 2005.са: арх.
Н. Ћуковић-Игњатовић, арх. В. Поповић, арх. Д. Васовић, реализовано 2006.
6. Хотел ''Наутико'', Луба, Екваторијална Гвинеја, 2005. са: арх. Н. ЋуковићИгњатовић, арх. В. Поповић, арх. Д. Васовић, у реализацији
7. Национални трезор (доградња), Малабо, Екваторијална Гвинеја, 2005. са: арх.
Н. Ћуковић-Игњатовић, арх. В. Поповић, арх. Д. Васовић, реализовано 2006.
8. Пословница телекомуникационе компаније "Гетеса", Лос Анђелес (Калдаса),
Гвинеја, 2004., са: арх. В. Поповић, арх. Д. Васовић, арх. Н. Ћуковић-Игњатовић,
диг. З. Килибарда, реализовано 2005., излагано на салону арх.
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9. Пословница телекомуникационе компаније "Гетеса", Луба, Гвинеја, 2004., са:
арх. В. Поповић, арх. Д. Васовић, арх. Н. Ћуковић-Игњатовић, диг. З. Килибарда,
реализовано 2005., излагано на салону арх.
10. Пословница телекомуникационе компаније "Гетеса", Ела Нгуема, Гвинеја, 2004.,
са: арх. В. Поповић, арх. Д. Васовић, арх. Н. Ћуковић-Игњатовић, диг З.
Килибарда, реализовано 2005., излагано на салону арх.
11. Министарство телекомуникација и седиште телекомуникационе компаније
"Гетеса", реконструкција, Малабо, Гвинеја, 2002.-2004., са: арх. В. Поповић, арх.
Д. Васовић, арх. Г. Гогов, диг З. Килибарда, реализовано 2004.
12. Пошта са телефонском централом, Габон телеком, Куламуту, Габон, 2004., са:
арх. В. Поповић, арх. Д. Васовић, арх. Н. Ћуковић-Игњатовић, диг. З. Килибарда,
реализовано 2004., излагано на салону арх.
13. Пословни центар Габон телеком, Франсвил, Габон, 2003-04, са: арх. В. Поповић,
арх. Д. Васовић, арх. Н. Ћуковић-Игњатовић, диг. З. Килибарда, у реализацији
14. Пошта са телефонском централом, Габон телеком, Муила, Габон, 2002., са: арх.
В. Поповић, арх. Д. Васовић, диг. З. Килибарда, реализовано 2003., излагано на
салону арх.
15. Пошта са телефонском централом, Габон телеком, Ламбарене, Габон, 2002., са:
арх. В. Поповић, арх. Д. Васовић, диг. З. Килибарда, реализовано 2003.,
излагано на салону арх.
16. "Banque Gabonese de Developement" - Муила, Габон 2002., са: арх. В. Поповић,
арх. Д. Васовић, диг. З. Килибарда, реализовано 2003.
17. Пројекат приступног дела административног здања "Сургут Нефтгас банке",
Сургут, Русија 2000., са: арх. В. Лојаница, реализовано 2001.
национални
1. Породична вила „Б“, Земун, 2005.-2006., са: арх. В. Лојаница, арх. С. Пештерац,
у реализацији, излагано на Бијеналу у Венецији 2006.
2. Продајни објекат компаније "WURTH", Београд, 2004., са: арх В. Лојаница
(реконструкција постојећег објекта), реализовано 2004.
3. Реконструкција објеката у оквиру комплекса Земаљске Сателитске Станице
Ивањица (после рушења током бомбардовања 1999.), 2000.-2001., са: арх. В.
Поповић, арх. Д. Васовић, арх. Н. Ћуковић-Игњатовић, арх. Н. Шекуларац,
реализовано 2001.
А.1.5.2.2. Реализовани ентеријери
Национални
1. Енгеријер Центра за обновљиве водне енергетске ресурсе, 2013., са Н. Ћуковић
2. Ентеријер пословног простора " WURTH ", Београд, 2012. са Н. Ћуковић
Игњатовић, Б. Станковић, А. Мраовић
3. Ентеријер стана, Нови Београд, 2012., са Н. Ћуковић, Б. Станковић
Пре избора у звање доцента
Међународни
1. Ентеријер комерцијалног комплекса „Crossroads of the World“, Џакарта,
Индонезија, 2006., са: арх. Б. Хетцел, арх.В. Лојаница, арх.С. Пештерац,
реализовано 2007.
2. Ентеријер банке, Москва, Русија, 2006. са: арх. М. Драгишић, арх. Ц. Пештерац,
арх. М. Ћорлука
3. Сајбер кафе телекомуникационе компаније "Гетеса", Малабо, Гвинеја, 2004., са:
арх. В. Поповић, арх. Д. Васовић, арх. Н. Ћуковић-Игњатовић, реализовано
2005.
4. Шалтер сала телекомуникационе компаније "Гетеса", Малабо, Гвинеја, 2003.2004., са: арх. В. Поповић, арх. Д. Васовић, реализовано 2004.
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5. Disco club, Жилево, Русија, 1999., са: арх. В. Лојаница , арх. Н. ЋуковићИгњатовић, реализовано 2000.
6. Cyber cafe, Жилево, Русија, 1999., са: арх. В. Лојаница , арх. Н. ЋуковићИгњатовић, реализовано 2000.
Национални
1. Ентеријер пословног простора "Антамедија", Београд, 2008., са Н. Франко, В.
Цвејић
2. Ентеријер виле Б, Земун, 2008., са: арх. В. Лојаница, арх. В. Полић, арх. И.
Милетић
3. Ентеријер стана Гргић, Београд, 2006., са. арх. С. Пештерац, арх. В. Полић, арх.
Н. Ћуковић-Игњатовић, реализовано 2006.
4. Ентеријер стана Пањковић, Београд, 2005., са: арх. В. Лојаница, реализовано
2005.
5. Ресторан клуба "Андерграунд", Београд, 2002., са: арх. Т. Косић, реализовано
2002., излагано на салону арх.
6. VIP room клуба "Андерграунд", Београд, 2001, са: арх. Т. Косић, арх. Н. ЋуковићИгњатовић, реалзиовано 2001., излагано на салону арх.
7. Ентеријер финанскијког сектора „ДД Нискоградња“, Београд, 1998.,са: арх. В.
Андрејевић, реализовано 1998.
8. Ентеријер директоријума „ДД Индрустрија“, Београд, 1996., са: арх. Љ.
Брајковић, реализовано 1997.
А.1.5.2.3. Радови на архитектонско урбанистичким конкурсима
Међународни:
1. Piraeus Tower 2010 - Changing the Face/Façades Reformation, Атина, Грчка, са: Н.
Ћуковић-Игњатовић, Б. Станковић, Д. Трифуновић, С. Алорић, П. Туфегџић Ужи избор од укупно 380 радова на отвореном међународном архитектонском
конкурсу
пре избора у звање доцента
1. Седиште компаније WURTH за СЦГ, Сурчин Београд, са: арх. Д. Васовић, арх.
В. Поповић, арх. Н. Ћуковић-Игњатовић, позивни међународни конкурс, 2003.,
конкурсни рад
Национални:
1. Мултифункционални центар на Златибору, са: Н. Ћуковић-Игњатовић, Б.
Станковић, А. Мраовић, С. Алорић, Д. Трифуновић, П. Туфегџић, 2011., финални
круг – откуп (додељена само прва награда)
2. Пет енергетски ефикасних комбинованих дечијих установа у Београду, са: Н.
Ћуковић-Игњатовић, Б. Станковић, А. Мраовић, С. Алорић, Д. Трифуновић, П.
Туфегџић., 2010., рад одабран за реализацију у другом кругу (финални пласман)
Пре избора у звање доцента
1. Стамбено пословни објекат у блоку 61, Београд, са: арх. В. Лојаница, арх. С.
Пештерац, арх. М. Ћорлука, јавни анонимни архитектонско урбанистички
конкурс, 2006., други пласман
2. Стамбени објекат у Скерлићевој , Београд, са: арх. В. Лојаница, арх. С.
Пештерац, арх. М. Драгишић, арх. М. Ћорлука, арх. В. Банковић, позивни и
општи јавни анонимни конкурс, 2005., конкурсни рад
3. Стамбено пословни комплекс "Калемегдан" (Блок оивичен улицама Т.
Кошћушког, Ц. Јанковом, Ц. Уроша и У. Мирковом), Београд, са: арх. В.
Лојаница, арх. С. Пештерац, арх. М. Драгишић, арх. М. Ћорлука, позивни
конкурс, 2004., прва награда
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4. Цветни трг, Београд, , са: Ј. Шаровић, арх. Н. Ћуковић, арх. М. Милић, арх. С.
Гођевац, општи јавни анонимни архитектонско-програмско-урбанистички 2001.,
конкурсни рад
5. Стамбени објекти, Лазаревац, са: арх. Ј. Шаровић, арх. Н. Ћуковић-Игњатовић,
позивни конкурс, 2001., друга награда
6. Пословни центар „Дева“ , Крушевац, са: арх. В. Андрејевић, арх. Н. Ћуковић.,
арх. И. Андрејевић, општи јавни анонимни конкурс, 1998., први откуп
7. Пословни центар „Екватор“, Бања Лука, са: арх. В. Андрејевић, арх. Н. Ћуковић.,
арх. И. Андрејевић, општи јавни анонимни конкурс, 1997, друга награда
8. Аутобуска станица, Лазаревац, са: арх. В. Андрејевић, арх. Љ. Брајковић, арх. Ј.
Шаровић, општи јавни архитектонско урбанистички, откуп
А.1.5.2.4. Учешће на изложбама
Учествовао на 24 стручне изложбе: 18 националних и 6 међународних. Од избора у
звање учествовао на 8 националних и 6 међународних изложби.
Међународне
1. "Cross-Climate", ауторска изложба пројеката Душана Игњатовића у оквиру
међународног сајма RENEXPO® BiH First International Trade Fair and Conferences
on Renewables and Energy Efficiency, Сарајево, Босна и Херцеговина, 2014.,
каталог изложбе на енглеском језику
2. Међународна изложба архитектуре (бијенале архитектуре) у Венецији: Venice
Biennale Workshop "Adaptive Re-Use of the Modernist Project in the City", "Use-ReUse: New Belgrade" са Н. Ћуковић Игњатовић, Б. Станковић, Н. Мацут, 2014.,
каталог на енглеском језику
3. Међународна изложба конкурсних радова Piraeus Tower 2010 - Changing the
Face/Façades Reformation, Athinais Multi-centre, Атина, Грчка, 2010., каталог на
грчком и енглеском језику
4. Belgrade Design Week 2009 spaceZone, РК ”Клуз”, Београд– From Gray to Green приказ концепта одрживе рехабилитације стамбених зграда, 2009.
5. “Seeing Energy”, приказ истраживања енергетеских перформанси грађевинског
фонда, у оквиру: International PhD and DLA Symposium, Pecs: University of Pecs –
Pollack Mihaly Facutly of Engineering and Information Technology, 2013., каталог на
енглеском и српском језику
6. “Videti energiju”, приказ истраживања енергетских перформанси еминентних
јавних и стамбених објеката Србије, Културни центар Бански Двор, Бања Лука,
2011.
Националне
1. XXVI Салон архитектуре, Музеј примењене уметности, Београд – Национална
типологија стамбених зграда србије/ National Typology of Residential Buildings in
Serbia, 2014
2. „Открити енергију – Discovering energy”, приказ енергетских перформанси
типичних зграда 30 општина Србије, 24 различите изложбе – укупно 120
објеката – јединствени каталог, током 2013. Године, каталог на енглеском и
српском језику
3. XXXV Салон архитектуре, Музеј примењене уметности, Београд - Атлас
породичних кућа Србије / Atlas of Family Housing in Serbia, 2013.
4. XXXIV Салон архитектуре, Музеј примењене уметности, Београд- Идејно
архитектонско-урбанистичко решење тржног центра на Златибору, 2012.
5. XXXIII Салон архитектуре, Музеј примењене уметности, Београд - ”Pireaus Light
House” - Piraeus Tower 2010 – Changing the Face/Façades Reformation, 2011.
6. XXXIII Салон архитектуре, Музеј примењене уметности, Београд. - Seeing
energy, 2011.
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7. Изложба конкурсних радова на конкурсу за израду идејног архитектонског
решења комбинованих дечјих установа у Беграду, Музеј града Београда,
каталог са рецензијом на српском језику, 2010
8. XXXII Салон архитектуре, Музеј примењене уметности, Београд- Зграда
Уставног и специјалног суда, Малабо, Екваторијална Гвинеја, 2010.
Пре избора у звање доцента
1. XXXI Салон архитектуре, Музеј примењене уметности, Београд, 2009. Католичка црква Светог архангела Михаила (Iglesia San Miguel Arcangel),
Монгомо, Екваторијална Гвинеја
2. Изложба конкурсних радова са јавног конкурса за решење стамбено пословног
центра "Блок 61", Београд, Савез архитеката, Београд, 2006.
3. XXVIII Салон архитектуре, Музеј примењене уметности, Београд, 2006. - Објекти
телекомуникационе компаније Orange-Getesa, Луба, Лос Анђелес (Калдаса) и
Ела Нгема, Екваторијална Гвинеја
4. XXVI Салон архитектуре, Музеј примењене уметности, Београд, 2004. - Објекти
телекомуникационе компаније Gabon Telecom, Габон
5. XXV Салон архитектуре, Музеј примењене уметности, Београд, 2003. - VIP room
клуба "Андерграунд", Београд
6. XXIII Салон архитектуре, Музеј примењене уметности, Београд, 2001. Апартмански хотел затвореног типа "Зарја", Жилево, Русија
7. XXIII Салон архитектуре, Музеј примењене уметности, Београд, 2001. Ентеријери у оквиру забавно-спортског центра: дискотека и сајбер-кафе,
Жилево, Русија
8. XXII Салон архитектуре, Музеј примењене уметности, Београд, 2000.
9. Јустат 2000.
10. Салон Урбанизма у Нишу 1996., прва награда у категорији струдентских радова,
Булевар револуције, програмски концепт
А.1.5.2.5. Архитектонски пројекти
Главни пројекти
Међународни
Пре избора у звање доцента
1. Реконструкција, доградња и решење ентеријера виле, Кијев, Украјина, 2008.,
пројекат са: В. Лојаница, С. Пештерац, И. Милетић, В. Цвејић
2. Регионална болница, Екваторијална Гвинеја, 2006., са: арх. Н. ЋуковићИгњатовић, арх. В. Поповић, арх. Д. Васовић, арх. М. Цолнарић
3. Пословница телекомуникационе компаније "Гетеса", Ебебеин, Екваторијална
Гвинеја, 2006, са: арх. Н. Ћуковић-Игњатовић, арх. В. Поповић, арх. Д. Васовић,
арх. М. Цолнарић
4. Стамбено пословни комплекс "РОККО", Кампала, Уганда, 2004.-2005., са: арх. В.
Лојаница, арх. М. Ћорлука, арх. С. Пештерац
5. Стамбено-пословни комплекс компаније "ЕАГСА", Либревил, Габон, 2003., са:
арх. В. Поповић, арх. Д. Васовић, арх. Н. Ћуковић-Игњатовић
6. Медицински корпус (Лечилишно рехабилитациони објекат), Пестово, Русија,
2000., са: арх. В. Лојаница
7. Спотрско-рекреативни комплекс Буран, Русија, 1999., са: арх. В. Ингема, арх. Н.
Ћуковић Игњатовић, арх. В. Андрејевић
Национални
Пре избора у звање доцента
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1. Реконструкција и доградња пословног објекта „М инвест“, Београд, 2005. са: арх.
В. Лојаница,
2. Сплав ресторан, Земун, 2004., са: арх. В. Лојаница, арх. А. Петровић
3. Пословни центар компаније "WURTH", Београд, 2004., са: арх Е. Хус, арх. М.
Клушчински
4. Ентеријер директоријума „ДД Нискоградња“, Београд, 1998., са: арх. В.
Андрејевић, главни пројекат
Идејни пројекти:
Међународни
1. Пословна зграда, Владивосток, Русија, 2014., са В. Лојаница, С. Гођевац
Пре избора у звање доцента
2. Градски хотел, Малабо, Екваторијална Гвинеја, 2008., са: арх. Н. ЋуковићИгњатовић,
3. Апартманско-комерцијални објекат, Малабо, идејни пројекат, 2008., са арх. Н.
Ћуковић-Игњатовић
4. Комерцијално-хотелски комплекс, обликовно решење, Мока, Екваторијална
Гвинеја, 2007., са: арх. Н. Ћуковић-Игњатовић, идејно решење
5. Обликовно решење новог крила клинике „Nuestra Señora Virgen de Guadalupe“,
Малабо, Екваторијална Гвинеја, 2007, са: арх. Н. Ћуковић-Игњатовић, арх. В.
Поповић, идејно решење
6. Центар регионалне управе, Екваторијална Гвинеја, 2007, ас: арх. Н. ЋуковићИгњатовић, арх. В. Поповић, арх. Д. Васовић, идејни пројекат
7. Стамбено-пословни објекат, Малабо, Екваторијална Гвинеја, 2007, са: арх. Н.
Ћуковић-Игњатовић, арх. В. Поповић, арх. Д. Васовић, идејни пројекат
8. Тржно-пијачни центар, Мока, Екваторијална Гвинеја, 2007.,са: арх. Н. ЋуковићИгњатовић, арх. И. Милетић, арх. В. Цвејић, идејни пројекат
9. Хотелски комплекс, Ебебеин, Екваторијална Гвинеја, 2007, са: арх. Н. ЋуковићИгњатовић, арх. В. Полић, арх. М. Ћорлука, идејно решење
10. Градски хотел високе категорије, Малабо, Екваторијална Гвинеја, 2006, са: арх.
Н. Ћуковић-Игњатовић, идејни пројекат
11. Диспанзер првог степена здравствене заштите, Малабо, Екваторијална Гвинеја,
2006, са: арх. Н. Ћуковић-Игњатовић, арх. В. Поповић, арх. Д. Васовић, идејно
решење
12. Клинички центар, Малабо, Екваторијална Гвинеја, 2006, са: арх. Н. ЋуковићИгњатовић, арх. В. Поповић, арх. Д. Васовић, идејно решење
13. Лечилишно-рехабилитациони комплекс, Мока, Екваторијална Гвинеја, 2006, са:
арх. Н. Ћуковић-Игњатовић, арх. М. Ћорлука, арх. И. Милетић, арх. В. Полић,
арх. В. Цвејић, идејно решење
14. Програмска студија са урбанистичко-архитектонским решењем просторних
целина и објекат спортско-рекреативног комплекса „Ski dome“ Берлин,
2006.,Немачка, са: арх. Б. Хетцел, арх. В. Лојаница, арх. С. Пештерац
15. Стамбено-пословни објекат компаније “Boygues”, Малабо, Екваторијална
Гвинеја, 2006, коаутори: арх. Н. Ћуковић-Игњатовић, арх. В. Поповић, арх. Д.
Васовић, идејно решење
16. Типске сеоске школе, Екваторијална Гвинеја, 2006, коаутори: арх. Н. ЋуковићИгњатовић, арх. Д. Васовић, идејно решење
17. Вила – резиденција за чланове дипломатског кора, Малабо, Екваторијална
Гвинеја, 2006, са арх. Н. Ћуковић-Игњатовић, идејни пројекат
18. Програмско просторна студија са урбанистичко-архитектоснким решењима
просторних целина и објеката града за 12000 становника, Подмосковље, Русија,
2005., са: арх. В. Лојаница, арх. М. Ћорлука, арх. С. Пештерац
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19. Хотелско апартмански комплекс, Сочи, Русија, 2005., са: арх. В. Лојаница, арх.
М. Драгишић, арх. С Пештерац, концепцијско решење
20. Вила директора компаније "Гетеса", Малабо, Екваторијална Гвинеја, 2005, са:
арх. Н.Ћуковић-Игњатовић, арх. В. Поповић, арх. Д. Васовић, идејни пројекат
21. Спортско рекреативни ценар, Норилск, Русија, 2005., са: арх. В. Лојаница, арх.
М. Драгишић, арх. С Пештерац, концепцијско решење
22. Председнички комплекс, Мока, Екваторијална Гвинеја 2005, са: арх. Н. ЋуковићИгњатовић, арх. В. Поповић, арх. Д. Васовић, концепцијско решење
23. Туристички објекат “Paseo Maritimo”, Бата, Екваторијална Гвинеја, 2005, са: арх.
Н. Ћуковић-Игњатовић, арх. В. Поповић, арх. Д. Васовић, идејно решење
24. Комплекс објеката државне управе, Бата, Екваторијална Гвинеја, 2005, са: арх.
Н. Ћуковић-Игњатовић, арх. В. Поповић, арх. Д. Васовић, концепцијско решење
25. Резиденцијалне виле за издавање, Малабо, Екваторијална Гвинеја, 2005., са:
арх. В. Поповић, арх. Д. Васовић, арх. Н. Ћуковић-Игњатовић, идејни пројекат
26. Вила ''Деметрио'', Малабо, Екваторијална Гвинеја, 2005., са: арх. В. Поповић,
арх. Д. Васовић, арх. Н. Ћуковић-Игњатовић, идејни пројекат
27. Породична вила, Москва, Русија, 2002., идејно решење
28. Одбојкашка дворана, Бар, Црна Гора, 2002., са: арх. В. Лојаница, идејни
пројекат
29. Лечилишно-рехабилитациони комплекс "Радуга", Сочи, Русија, 2001., са: арх. Т.
Негић, арх. М. Новак, концепцијски пројекат
30. Хотелски комплекс "Натали", Сочи, Русија, 2001., са: арх. З. Јовановић, арх. М.
Јовановић Поповић, арх. В. Лојаница, арх. Г. Треневски, идејни пројекат
31. Реконструкција отвореног биоскопа у Диско клуб, Сочи, Русија, 2000. са: арх. В.
Лојаница, арх. А. Костић, идејно решење, излагано на ЈУСТАТ-у 2000.
32. Реконструкција пословног центра „Досуг“, Сургут, Русија, 1999., са: арх. В.
Лојаница, арх. Г. Треневски, идејни пројекат
33. Апартмански хотел затвореног типа "Зарја", Жилево, Русија, 1999., са: арх. З.
Јовановић, арх. А. Радивојевић, арх. М. Јовановић-Поповић, арх. Н. Ћуковић
Игњатовић, идејни пројекат, излагано на салону арх.
34. Комплекс бензинских пумпи, Узбекистан, 1996., са: арх Љ. Брајковић, идејно
програмски пројекат са разрадом варијантних решења
Национални
1. Програмско просторна студија са урбанистичко архитектонским решењима
просторних целина и објеката угоститељско рекреативног комплекса „Рт
Кобила“, Њивице, Црна Гора 2007., са: арх. В. Лојаница, арх. С. Пештерац, арх.
И. Милетић, арх. В. Цвејић
2. Магацинско пословни комплекс „Ecotec“ Добановци, Београд, 2007., са; арх. В.
Лојаница, арх. И. Милетић, арх. В. Цвејић, идејни пројекат
3. Ентеријер пословног простора "креатива", Београд, 2008., пројекат, са: В.
Лојаница, С. Пештерац, И. Милетић, В. Цвејић
4. Стамбени објекат, Таковска ул., Београд, 2005., са: арх. В. Лојаница, арх. М.
Ћорлука, арх. С Пештерац, идејни пројекат
5. Пројекат пословно-магацинског комплекса у Земуну, 2004., са: арх. В. Лојаница,
идејни пројекат
6. Пројекат бензинске пумпе на аутопуту Београд-Загреб, Земун поље, 2004., са:
арх. В. Лојаница, идејни пројекат
7. Пројекат Сквош клуба у Кнез Даниловој улици, Београд, 2002., са: арх. В.
Поповић, арх. Д. Васовић, идејни пројекат
8. Пројекат реконструкције зграде фабрике "Соко-Штарк" у стамбени објекат,
Београд, 2001., са: арх. В. Поповић, арх. Д. Васовић, арх. Н. ЋуковићИгњатовић, идејно решење
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9. Стаклена башта фармацеутског факултета, Београд, 2001., са: арх. М.
Јовановић Поповић, арх. З. Јовановић, идејни пројекат, излагано на салону арх.
10. Стамбени објекат у Хаџи Продановој улици, Београд, 2001., са: Ј. Шаровић,
идејно решење
11. Фабрика картонске амбалаже, Лајковац 1999., идејно решење
12. Вила у Земуну, 1997., са: арх. Р. Севић, идејно решење
13. Бензинска пумпа, Русија, 1997., са: арх. Љ Брајковић, арх. Р. Севић, идејни
пројекат
14. Вила на Дедињу, 1996. са: арх. Љ. Брајковић, идејни пројекат
15. Фабрика за флаширање минералне воде, Бања Врујци, 1996., идејно решење
А.1.5.2.5. Текстови и радови о кандидату објављени у стручним
публикацијама и јавним гласилима
1. NEW EFFORTS, пратећи каталог Српског павиљона са 10. Међународног
бијенала у Венецији, август 2006., коаутор архитектонских објеката са В.
Лојаницом. стр. 75-86
2. ПОЛИТИКА, додатак Култура-Уметност-Наука,9. мај 2009., „Српски пројектанти
грађани света“, М. Митровић, стр. 12 (католичка црква Св. Архангела Михаила у
Екваторијалној Гвинеји)
3. Каталог 31. Салона архитектуре, Музеј примењене уметности, Бгд., Милетић
Абрамовић, Љ. „Одрживост..., прагматични оптимизам или нова скромност...“
стр 20., (католичка црква Св. Архангела Михаила у Екваторијалној Гвинеји),
2009.
4. LIGHTWARE, бр.29, јул 2007., приказ студија "Про-аспект", Д. Игњатовић. стр.1011
5. ПОЛИТИКА, додатак Култура-Уметност-Наука,6. април 2007., „Мало улагања
огромна уштеда“, С. Марић. стр.1. (приказ насеља „Сунчана страна –
Југовићево“)
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Б. ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ
На основу детаљног прегледа конкурсног материјала који је на расписани конкурс
поднео кандидат, руководећи се у свом раду следећим документима:
• Закон о високом образовању („Сл. Гласник РС”, бр. 76/05, 100/07-аутентично
тумачење, 97/08, 44/2010, 93/12, 89/13 и 99/14, 45/15-аутентично тумачење и
68/15 и 87/16);
• Статут Aрхитeктoнскoг Факултета у Београду („Сл. Билтен АФ“, бр. 105/15 пречишћен текст и 115/17);
• Статутом Универзитета у Београду („Гласник УБ”, бр. 186/15 - пречишћен текст
и 189/2016);
• Правилник о минималним условима за стицање звања наставника на
Универзитету у Београду” (“Гласник УБ“ бр. 192/16 и 195/16);
• Минималним условима за избор у звање наставника на универзитету („Сл.
гласник РС”, број 101/15);
Комисија у саставу:
•
•
•

Проф. др Милица Јовановић Поповић, председник
редовни професор Универзитета у Београду – Архитектонског факултета
Проф. др Бранислав Жегарац
редовни професор Универзитета у Београду – Архитектонског факултета
Проф. др Бранислав Живковић
Редовни професор Универзитета у Београду – Машинског факултета

закључила је да је пријављени кандидат на расписан конкурс поднео благовремену
пријаву, на начин прописан расписом конкурса, а даљим детаљним увидом у приспели
конкурсни материјал, Комисија констатује:
-

Б.1.

кандидат, др Душан Игњатовић испуњава све услове дефинисане
Минималним критеријумима за избор у наставничко звање ванредног
професора на Универзитету у Београду, за групацију техничко-технолошких
наука,
ОЦЕНА О РЕЗУЛТАТИМА НАУЧНОГ И ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА

На основу општих и посебних услова предвиђених Законом о раду (“Сл. гласник РС”,
бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 - одлука УС), чланом 65 Закона о високом
образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08, 44/2010,
93/12, 89/13, 99/14, 45/15 - аутентично тумачење, 68/15 и 87/16), Статутом
Универзитета у Београду („Гласник УБ”, бр. 186/15 - пречишћен текст и 189/2016),
Правилником о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету
у Београду („Гласник УБ”, бр. 192/16 и 195/16) и Минималним условима за избор у
звање наставника на универзитету („Сл. гласник РС”, број 101/15), утврђени су
критеријуми за стицање звања наставника на Универзитету у Београду за групацију
техничко-технолошких наука. Поред општих услова, поменутим Правилником утврђени
су и изборни услови за стицање наставничког звања ванредног професора и дати у
табели В за групацију техничко-технолошких наука, које је Комисија имала у виду при
вредновању рада кандидата, поред критеријума прописаних Статутом Факултета (“Сл.
билтен АФ”, бр. 105/15-пречишћен текст и 115/17) и донела закључак да:
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др Душан Игњатовић испуњава све формалне и суштинске критеријуме
прописане овим актима:
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
•

поседује научни степен доктора наука,

•

има искуство у педагошком раду са студентима од 20 година формалног
ангажмана у различитим сарадничким и наставним звањима,

•

има позитивну оцену педагошког рада добијену у студентским анкетама
током целокупног претходног изборног периода (просечна оцена 4,63/5,00)

•

има 3 (три) рада (потребна су 2 рада) објављена у међународним научним
часописима у категорији М21, М22 и М23 и AHCI из научне области за коју
се бира, реферисаним у међународној цитатној бази Journal Citation Report
и Web of Science (Science Citation Index Expanded - SCIE, Social Science
Citation Index - SSCI, Arts and Humanities Citation Index - AHCI): од избора у
звање доцента.
Радови које кандидат има могу се разврстати у следеће категорије:
2 рада у категорији М21а,
1 рад у категорији М23

•

има 30 (тридесет) саопштења (потребно је 3) на међународним или
домаћим скуповима (категорије М31-М34 и М61-М64) након избора у звање
доцента.

•

Има 10 учешћа (потребно је 1 учешће) на домаћим и међународним научноистраживачким пројектима у својству истраживача и координатора
истраживачког тима

•

Има 5 ауторства - коауторства у оквиру ауторског тима, (потребна 1
референца) научних монографија међународног и националног значаја

•

има позитивно оцењен предреферат за избор у звање ванредног
професора, на Департману за архитектонске технологије.

ИЗБОРНИ УСЛОВИ (из 2 од 3 услова потребна је по 1 референца):
Стручно-професионални допринос
Стручни и професионални рад кандидата огледа се кроз:
• 13 (тринаест) учешћа на научним скуповима националног или међународног
нивоа;
• менторство или чланство у комисијама за израду завршних радова на
мастер академским, магистарским и специјалистичким студијама (има
чланство на више од 100 мастер завршних радова, био је ментор на 3
специјалистичка рада, био је члан комисије на 8 специјалистичких радова,
био је члан комисије на 1 магистарском раду)
• ауторство на научним елаборатима или студијама где је објавио укупно 10
студија
• учешће у 10 (десет) научно истраживачких пројеката
• рецензијама књига (1 реценцзија)
• поседовање већег броја домаћих и међународних стручних лиценци
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Допринос академској и широј заједници
Допринос кандидата академској и широј заједници огледа се кроз:
• чланство у комисији Архитектонског факултета,
• чланство у радним групама на изради подзаконских аката из области
енергетске ефикасности у зградарству
• руковођење, односно учешће на ваннаставним активностима студената
• учешће у ваннаставним активностима које не носе ЕСПБ бодове
Сарадња са другим високошколским, научноистраживачким установама,
односно установама културе или уметности у земљи и иностранству
Др Душан Игњатовић у свом научном, наставном и професионалном раду
активно учествује у:
• Реализацији
пројеката
са
другим
високошколским
и
другим
научностистраживачким установама у земљи и иностранству (4
међународна научна пројекта)
• Радном ангажовању на другим високошколским установама у земљи и
иностранству (два ангажмана)
• Чланству у професионалним организацијама националног или међународног
нивоа
• Гостујућим предавањима по позиву на универзитетима у земљи и
иностранству
Б.1.1

НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД
Б.1.1.1.

Стицање формалних квалификација

Од заснивања радног односа на Архитектонском факултету др Душан Игњатовић
узима активно учешће унаучно–истраживачком раду показујући посебан интерес за
област материјализације архитектонских објеката и односу објеката према природном
и створеном контексту и, нарочито, њиховим енергетским перформансама.
Кроз већи број истраживања презентираних у оквиру научних радова, излагања и
предавања кандидат темељно и свеобухватно изучава поменуте области у
савременом контексту архитектонске праксе и научне мисли. Истовремено, кроз
примењени стручни и научни рад, он аплицира своја сазнања практично проверавајући
своја становишта.
Посебно се значајним може сматрати рад на испитивању перформансии омотача
зграда који је обрађен у оквиру докторске дисертације Оцена енергетских
перформанси омотача стамбених зграда методом термовизијског снимања,
одбрањене на Архитектонском факултету у Београду. Ова дисертација пружа нови
методолошки приступ примени термовизијског снимања у архитектонској пракси и
представља један од пионирских радова у овој области у нашој земљи.
Основне области широког интересовања др Душана Игњатовића се могу свести под
Архитектонске конструкције односно енергетски ефикасну и зелену архитектуру.
Области истраживања су директно усмерене на ужу научну област Архитектонксе
конструкције и налазе непосредну примену у оквиру предмета из те области, како на
основним, тако и на мастер, односно, специјалистичким студијама.
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Б.1.1.2.

Научно-истраживачки пројекти

Кандидат је активно учествовао као истраживач у 10 научно-истраживачких пројеката
спроведених у сарадњи са домаћим и иностраним научно истраживачим
институцијама.
Посебно се истиче његов рад, као члана и руководиоца тима наставника и сарадника
са Архитектонског факултета Универзитета у Београду, на пројектима TABULA Typology Approach for Building Stock Energy Assessment (2009-2012) и EPISCOPE Energy Performance Indicators for Building Stocks (2013-2016), оба под руководством
Института за становање и окружење из Дармштата (IWU Institut fur Wohnen und Umwelt
GmbH, Darmstadt). Ови пројекти су резултирали обимном библиографијом а њихови
стручни и научни резултати се сматрају основним полазиштем за доношење законских
аката из области енергетске ефикасности градитељског наслећа у Европској унији,
односно одговарајућих националних стратегија Републике Србије.
Резултати ових пројеката се активно примењују и у земљама у окружењу где је др
Душан Игњатовић ангажован као међународни експерт и консултант.
Значајан је и ангажман на домаћим научним пројектима где др Душан Игњатовић
учествује у два активна пројекта Министарства просвете, науке и технолошког развоја.
Б.1.1.3.

Научни радови

Др Душан Игњатовић је резултате свог научног рада публиковао у истакнутим научним
часописима као и већем броју монографија (као аутор и члан ауторског тима) односно
зборника радова.
Истовремено је остварио већи број учешћа на националним и међународним
конгресима, стручним семинарима и радионицама као учесник и предавач по позиву
где је, такође, презентирао резултате својих научних достигнућа.
Сви радови које је објавио кандидат су из уже научне области Архитектонске
конструкције а посебно би требало нагласити:
•
•
•
•
•
•

3 (три) рада публикована након избора у звање доцента објављена у
међународним научним часописима у категорији М21а и М23
5 научних монографијa интернационалног и националног значаја
4 уредништва монографија – научних зборника радова
7 поглавља у монографијама националног и интернационалног значаја
30 (тридесет) радова презентираних и публикованих на међународним
конгресима
16 предавања по позиву на научним скуповима, конференцијама и семинарима
у стручним огранизацијама у земљи и иностранству

Сви претходно наведени радови обрађују материју из области енергетских
перформанси осносно материјализације архитектонских објеката, питања обима и
начина њихове реконструкције као и верификације постигнутих перформанси
применом различитих контактних и бесконтактних метода.
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Б.1.2.

ОЦЕНА О РЕЗУЛТАТИМА ПЕДАГОШКОГ РАДА

Комисија је посебну пажњу посветила непосредном педагошком раду др Душана
Игњатовића који запжен од самог почетка његовог ангажмана на Архитектонском
факултету у Београду.
Током 20 година активног рада он је прошао пут од сарадничких звања асистента–
приправника, стручног сарадника и самосталног стучног сарадника до наставничког
звања доцента.
Кандидат др Душан Игњатовић је, од свог доласка на факултет 1997. године на
Катедру за Архитектонске консттрукције, био укључен у рад на већем броју предмета:
Архитектонске конструкције 1, Архитектонске конструкције 2, Архитектонске
конструкције 3, Физика и материјали у архитектури и Групи предмета Пројектовање
биоклиматске архитектуре (Принципи биоклиматског пројектовања и грађења,
Биоклиматска архитектура реализација и развој, Грађевинска физика), где је показао
завидан успех у раду са студентима и интересовање за област.
Кроз промене курикулума и, наочито, после преласка на Болоњски систем наставе,
Душан Игњатовић шири свој интерес и ангажман на већи број предмета на основним и
мастер а касније и на специјалистичким студијама.
Развој др Душана Игњатовића као наставника је перманентан и исказан кроз веома
успешну сарадњу са студентима на предметима на којима је учествовао као сарадник
и, нарочито, на новим предметима које је од избора у наставничко звање покренуо.
Овде би посебно требало истаћи предмете са тематиком енергетске ефикасне и
зелене архитектуре а посебно: LEED и Зелена архитектура који су као изборни
предмети укључени у курикулум факултета на основним, односно мастер студијама.
Такође је активан и на специјалистичким студијама где је оснивач и руководилац
предмета Енергетска рехабилитација и сертификација постојећих зграда, односно
учесник у предмету Сертификација ЕЕ зграда – методе прорачуна, симулације и
верификације зграда
Он је тренутно активан на већем броју предмета на основним и мастер студијама на
различитим студијским програмима а резултати његовог рада са студентима су
презентовани на изложбама на Архитектонском факултету и ван њега.
Такође је потребно нагласити да је у свим студентским анкетама др Душан Игњатовић
добио позитивне, веома високе, оцене свог педагошког рада.
На основу значајног ангажмана кандидата на основним, мастер академским студијама
и специјалистичким студијама, може се закључити да је др Душан Игњатовић, од
избора у наставничко звање доцента, веома активан на развијању и унапређењу свих
облика наставе на Архитектонском факултету у Београду, а посебно на продубљивању
и обогаћивању наставе из уже области Архитектонских конструкција.
Комисија, на основу свега наведеног, закључује да је др Душан Игњатовић својим
радом, током периода од 20 година, кроз све облике наставе показао да је предан
наставик, посвећен унапређењу и обогаћивању наставе на Архитектонском факултету
у Београду на свим нивоима наставе, од Основних до Специјалистичких студија.
Требало би нагласити да његов рад са студентима укључује и аспекте непосредне
примене струке у пракси где се његово обимно искуство и знање директно прености на
студенте.
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Б.2.

ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ

Закључно мишљење
Др Душан Игњатовић је током двадесетогодишњег професионалног рада на
Архитектонском факултету Универзитета у Београду остварио запажене резултате на
свим пољима свог рада – научног, педагошког и стручног.
Његов научни, педагошки, друштвени и професионални ангажман током целокупне
каријере, а поготово од избора у наставничко звање доцента, указује да се ради о
вредном научнику, педагогу и стручњаку са значајним и разноврсним интересовањима
уз веома запажене резултате. У свом раду он показује изразиту свестраност,
повезујући различите научне и стручне аспекте, али истовремено и јасну усмереност
на научно истраживачки и педагошки рад
На основу детаљног увида у поднету документацију, као и анализом резултата научноистраживачког, педагошког и стручног рада кандидата, Комисија закључује да је др
Душан Игњатовић, вишегодишњим преданим и посвећеним радом, стекао углед
свестраног и веома успешног научног радника, и наставника.
Истовремено,
он представља драгоценог
члана
наставничког
колектива
Архитектонског факултета који тежи непрестаном иновирању струке, као и повезивању
теорије и праксе - како у настави, тако и у свом професионалном раду.
Узимајући у обзир сав допринос остварен у научном, педагошком и стручном раду др
Душана Игњатовића, Комисија посебно истиче следеће научно истраживачке
резултате које кандидат наводи у својој пријави:
•

Докторску дисертацију
Из научне области Архитектура и урбанизам, односно из уже области
Архитектонске конструкције која представља иновативно, пионирско
истраживање у области примене термовизије у оцени енергетских
перформанси омотача зграда.

•

Научне монографије
5 (пет) научних монографија међународног и националног значаја у
којима су презентирани веома значајни резултати оригиналног
научноистраживачког рада .

•

Учествовање у научно-истраживачким пројектима
Активно учествује као истраживач и координатор у 10 (десет) научноистраживачких пројекта спроведених у сарадњи са другим
научноистраживачким институцијама у земљи и иностранству.

•

Научни рад из области архитектуре и урбанизма, посебно из уже научне
области: „Архитектонске конструкције” у периоду од првог избора у звање
доцента, који је резултовао са:
•

3 (три) рада публикована након избора у звање доцента
објављена у међународним научним часописима у категорији
М21а и М23 (2 рад у категорији М21а и 1 рад у категорији М23);

•

5 (пет) научних монографија међународног и националног значаја
које је објавио као аутор или члан ауторског тима
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•

7 поглавља у монографијама националног и интернационалног
значаја (4 у категорији М14, 3 у категорији М 44)

•

30 (тридесет) радова саопштених на домаћим и међународним
скуповима

•

16 предавања по позиву на научним скуповима, конференцијама и
семинарима у стручним организацијама у земљи и иностранству

•

4 уредништва монографија – научних зборника радова

Такође је потребно нагласити и континуирано стручно усавршавање из различитих
области које му је омогућило да стекне нова знања која активно примењује у настави
односно активан стручни и друштвени ангажман:
•

Стручно усавршавање
Стручна усавршавања у области примене термовизије у зградарству ITC
Licenced Thermographer и Система сертификцаије зелених зграда LEED
GA уз стицање међународно признатих лиценци из ових области

•

Члан стручног, законодавног или другог органа и комисија у широј
друштвеној заједници.
Активно учествује као члан радних група у периоду од 2010. године на
изради подзаконских аката (правилника) из области енергетске
ефикасности и сертификације згада.

На основу остварених резултата рада др Душана Игњатовића, Комисија сматра да је
очигледно перманентно напредовање кандидата током досадашњег научноистраживачког, педагошког и професионалног рада, при чему су његови најзначајнији и
најбројнији научни и стручни радови остварени у последњем изборном периоду након
избора у звање доцента.
Целокупан професионални ангажман кандидата пружа убедљиве доказе да се ради о
личности која се јасно определила за научни и стручни рад, као и истраживање
специфичних тема из уже научне области: Архитектонске конструкције, посебно за
теме зелене и енергетски ефикасне архитектуре.
Комисија истиче да је др Душан Игњатовић својим интересовањима, радом и
залагањем значајно проширио своју експертизу, употпуњујући је знањима из других
области, уз истовремену способност синтезе и примене стечених знања, како у научно
истраживачком раду тако и у непоредном раду са студентима.

41/84

Предлог комисије
На основу детаљног увида у поднету документацију и анализом научно-истраживачког,
педагошког и стручног рада кандидата, као и на основу непосредног и вишегодишњег
познавања његовог научног, стручног, педагошког и друштвеног рада, Комисија
закључује да је др Душан Игњатовић, дипл. инж. арх. својим досадашњим радом
стекао углед свестраног и успешног научног радника и наставника, и да би као такав
представљаo драгоценог члана наставничког колегијума Архитектонског факултета у
Београду.
На основу наведених података може се закључити да др Душан Игњатовић испуњава
све суштинске и формалне услове за избор у звање ванредног професора за ужу
научну област: „Архитектонске конструкције”, на Департману за архитектонске
технологије Архитектонског факултета у Београду, прописане општим и посебним
условима предвиђеним Законом о раду, Законом о високом образовању, Статутом
Универзитета у Београду, Правилником о минималним условима за стицање звања
наставника на Универзитету у Београду и Статутом Факултета.
Комисија стога са задовољством предлаже Изборном већу Архитектонског факултета у
Београду да прихвати овај Извештај и упути предлог Већу научних области
грађевинско-урбанистичких наука Универзитета у Београду да др Душана
Игњатовића изабере у звање ванредног професора за ужу научну област:
„Архитектонске конструкције“ на Департману за Архитектонске технологије
Архитектонског факултета у Београду.

У Београду,
21. август 2017. године
Чланови комисије
___________________________________________________
Проф. др Милица Јовановић Поповић
редовни професор Универзитета у Београду – Архитектонског факултета
___________________________________________________
Проф. др Бранислав Жегарац
редовни професор Универзитета у Београду – Архитектонског факултета
___________________________________________________
Проф. др Бранислав Живковић
Редовни професор Универзитета у Београду – Машинског факултета
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Прилог 1: Приказ радова са SCSI листе, на основу КОБСОН-а (приступљено 14.5.2017.)
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Статус часописа у којима су објављени радови на SCSI листи (према КОБСОН-у):
Energy and Buildings - M21a
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Fresenius Environmental Bulletin - M23
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Прилог 2:
Објављене монографије:
• Јовановић Поповић М., Игњатовић Д. и др,(2016) Национална типологија
стамбених зграда Србије грађених од 2013./ National Typology of Residential
Buildings in Serbia Constructed since 2013, Arhitektonski fakultet Univerziteta u
Beogradu i GIZ (двојезично издање), ISBN 978-86-80390-06-2

• Јовановић Поповић М., Игњатовић Д. и др. (2013). Национална типологија
стамбених зграда Србије/National Typology of Residential Buildings in Serbia,
Београд: Архитектонски факултет Универзитета у Београду и GIZ (двојезично
издање) , ISBN: 978-86-7924-102-3
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• Јовановић Поповић М., Игњатовић Д.и др., (2013). Атлас вишепородичних зграда
Србије/Atlas of Family housing in Serbia, Београд: Архитектонски факултет
Универзитета у Београду и GIZ (двојезично издање) ISBN: 978-86-7924-101-6

• Јовановић Поповић М., Игњатовић Д. и др. (2012). Атлас породичних кућа
Србије/Atlas of Family housing in Serbia, Београд: Архитектонски факултет
Универзитета у Београду и GIZ (двојезично издање) , ISBN: 978-86-8924-074-3
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• Јовановић-Поповић, М., Игњатовић, Д., (2011)., “SEEING ENERGY - Видети
енергију", Београд: Архитектонски факултет, (двојезично издање) , ISBN: 978-867924-049-1
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Прилог 3:
Позивна писма за предавања на научним скуповима, конференцијама и семинарима:

http://climatetech.net/agenda/20131024215138/2/
Извод са предавања: http://climatetech.net/wordpress/wpcontent/uploads/2013/10/14thWorkshopDay2_03_Lutz-Jarczynski-and-DusanIgnjatovic_Building-typology-and-data-management-system-in-Serbia.pdf
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Одржано предавање и материјал: http://asor.rs/projekti/item/294-odrzana-konferencijaunapredenje-energetske-efikasnosti-u-lokalnim-samoupravama
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Прилог 4:
Именовање чланства у радним групама за израду подзаконских аката у области ЕЕ:
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Прилог 5:
Именовање за предвача испитивача у Инжењерској комори у области ЕЕ (почевши од
2012.године):
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Прилог 6:
Уговор о извођењу наставе на другим високошколским институцијама

:
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Прилог 7:
Плакат предавања и изложбе „Видети Енергију“, Бањски двор,, Бања Лука

http://aggfbl.org/istrazivanja/naucnoumjetnicka/izlozbe/?pismo=lat
http://banskidvor.org/wp-content/uploads/2011/09/dAni-program.pdf
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Прилог 8:
Студентске анкете:
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