УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ
Број:__________________
Датум:________________
Београд
ИЗБОРНОМ ВЕЋУ АРХИТЕКТОНСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ

РЕФЕРАТ
Комисије о пријављеним кандидатима за избор наставника у звањe доцента за
ужу научну област: „Урбанизам“ на Департману за урбанизам

У складу са одлуком Изборног већа Архитектонског факултета у Београду, бр. 01-504/24.3 од 12.03.2018. године, расписан је конкурс за избор наставника у звање доцента за
ужу научну област: Урбанизам, на Департману за урбанизам Архитектонског
факултета у Београду, на одређено време, за временски период од 5 (пет) година, са
пуним радним временом.
Конкурс је објављен у огласним новинама националне службе за запошљавање
„Послови“ број 769 (датум издавања 21.03.2018) године, а на основу општих услова
предвиђених Законом о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и
13/17 – одлука УС), и посебних услова предвиђених чланом 74. Закона о високом
образовању („Сл. гласник РС“, бр. 88/17), Статутом Универзитета у Београду („Гласник
УБ“ 201/18), Правилником о минималним условима за стицање звања наставника на
Универзитету у Београду („Гласник УБ“ 192/16, 195/16, 197/17 и 199/17), Правилником
о изменама и допунама Правилника о минималним условима за стицање звања
наставника на Универзитету у Београду од 15.11.2017. године, Статутом
Архитектонског факултета у Београду („Сл. билтен АФ“, бр. 116/17-пречишћен текст),
Правилником о минималним условима за стицање звања наставника на
Архитектонском факултету у Београду („Сл. билтен АФ“, бр. 115/17) и члана 8.
Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника
Универзитета у Београду („Гласник УБ“ 200/17).
Одлуком Изборног већа Архитектонског факултета бр. 01-504/2-4.3 од 12. 3. 2018.
године образована је Комисија за припрему реферата за избор кандидата (у даљем
тексту: Комисија), у саставу:
§

др Александра Ступар, дипл. инж. арх.
ванредни професор Архитектонског факултета у Београду,
(председник Комисије)

§

др Владан Ђокић, дипл. инж. арх.
редовни професор Архитектонског факултета у Београду,
(члан Комисије)
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§

др Урош Радосављевић, дипл. инж. арх.
ванредни професор Архитектонског факултета у Београду
(члан Комисије)

§

др Зоран Никезић, дипл. инж. арх.
редовни професор Архитектонског факултета у Београду, у пензији
(члан Комисије)

§

др Дарко Реба, дипл. инж. арх.
редовни професор Универзитета у Новом Саду – Факултет техничких наука,
Департман за архитектуру
(спољни члан Комисије)

Увидом у конкурсни материјал примљен од Опште службе Архитектонског Факултета,
Комисија је утврдила да су на Конкурс благовремено приспеле две пријаве:
§

кандидата дрТатјане Мрђеновић, дипл.инж.арх.
/бр. пријаве 02-603/1 од 23.03.2018. године/,

§

кандидата дрИвана Симића, маст.инж.арх.
/бр. пријаве 02-7022 од 04.04.2018. године/,

На основу увида у конкурсни материјал, Комисија је закључила да су све пријаве
кандидата на расписани конкурс поднете благовремено и на начин прописан расписом
конкурса, да су кандидати поднели сву потребну документацију, дефинисану условима
расписаног конкурса, као и да оба кандидата испуњавају све опште и посебне услове за
избор у звање доцента на Архитектонском факултету у Београду.
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Након увида у материјал поднет у пријавама кандидата и на основу њега Комисија
подноси следећи:

РЕФЕРАТ
о пријављеним кандидатима

А. ИНФОРМАЦИЈЕ ДОСТАВЉЕНЕ ОД СТРАНЕ КАНДИДАТА
Др Татјана Ј. Мрђеновић, дипл. инж. арх.
БИОГРАФИЈА КАНДИДАТА
OСНОВНИ ПОДАЦИ
Татјана Ј. Мрђеновић, рођена је 1975. године у Београду.
ПОДАЦИ О ОБРАЗОВАЊУ
Основне студије
2001

Дипломирала на Универзитету у Београду - Архитектонском факултету
просечна оцена 8,63.
Стечено звање: дипломирани инжењер архитектуре

Магистарске студије
2003

Уписује последипломски магистарски курс научног степена на Архитектонском
факултету Универзитета у Београду под називом „Урбанистичко планирање,
дизајн и менаџмент“ на којем полаже све испите (2005. године као један од
четири најбоља студента на магистеријуму бива трансферована на докторске
академске студије Архитектонског факултета у Београду и полаже све испите
са укупном просечном оценом 9,94).

Докторске студије
2012

Докторирала на Архитектонском факултету Универзитета у Београду, у
научној области Aрхитектура и урбанизам са називом дисертације
“Принципи интегралног урбаног дизајна у процесу урбане регенерације”,
пред комисијом проф. др Владан Ђокић (ментор), проф. др Зоран Никезић,
проф др Мина Петровић, са оценом 10.
Стечено звање: доктор наука – архитектура.
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ДОДАТНО УСАВРШАВАЊЕ
2013

Учешће у регионалној радионици REGENERATING CITIES FROM WITHIN
– IN TIMES OF SCARCITY, ISOCARP PLANNERS’ EXCHANGE
WORKSHOP, UK National Delegation, London 6-8 June 2013

2009

Сертификат са професионалног курса: PUBLIC MANAGEMENT OF URBAN
CHANGE IN TRANSITIONAL CITIES, CEU SUMMER UNIVERSITY, Co–
sponsored by The Local Government and Public Service Reform Initiative of the
Open Society Institute, Budapest. Курс је дао преглед теоријских основа
савремених парадигми урбаних политика, планирања и менаџмента, кроз
интерактиван рад и презентацију међународних студија случајева и
локалних пракси које рефлектују садашње стање у дисциплини и
савремене тенденције у урбаној регенерацији;

2008

Сертификован тренер на тему: EU Project development, EU Programmes
(eg. INTERREG, IPA) & Project Cycle Management, у организацији UNHabitat Serbia, conducted by ECORYS Region, Strategy & Enterpreneurship,
Rotterdam;

2008

Сертификован тренер ELTIS (European Local Transport Information Service)
професионалном курсу о одрживим транспортним системима
PARAMOUNT FP6 project EU, Topics: Urban road safety, Cycling, Urban traffic
management, у организацији: Regional Environmental Center for Central and
Eastern Europe (REC);

2008

UN-HABITAT сертификован тренер: Модерна управа, лидерство и односи
са јавношћу, у организацији и реализацији FPLD;

2007

Сертификат: ArcGIS software (основни и наредни ниво), у организацији UNHABITAT и реализацији GIS Data in Belgrade, сертификована за
коришћење ArcGIS software;

2007

Сертификат ELTIS (European Local Transport Information Service)
професионалном курсу области одрживих транспортних системима
PARAMOUNT FP6 project EU, Topics: Urban road safety, Cycling, Urban traffic
management, у организацији: Regional Environmental Center for Central and
Eastern Europe (REC);

2006

Сертификат „Напредна обука за тренере – АТОТ # 2“ Оспособљавање
тренера из Централне и Источне Европе за квалитетан дизајн и
реализацију свих фаза процеса тренинга. Организација и реализација
FDLP in Sinaia, Romania, сертификована за дизајн тренинга, реализацију и
праћење резултата;

2006

UN-HABITAT сертификат: Управљање конфликтом и унапређеној
комуникацији, у организацији и реализацији FPLD, сертификован тренер;

2006

UN-HABITAT сертификат: Партиципативно планирање и анализа
стејкхолдера, у организацији и реализацији FPLD, сертификован тренер;
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Сертификат: “Design and design innovation in the service of industrial
production”, у организацији University Residential Center for Higher Education
and Research-Bertinoro (province of Forli) University of Bologna, Italy, Italy,
Scholarship by the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Italy;

2002

КРЕТАЊЕ У СЛУЖБИ
Рад у настави
2011 - 2017

Асистент са докторатом на Департману за урбанизам, Универзитет у
Београду – Архитектонски факултет

2004 - 2011

Асистент приправник на катедри за Урбанистичко и просторно
планирање, касније Департмана за урбанизам, Универзитет у Београду –
Архитектонски факултет

1998 - 2001

Студент демонстратор - волонтер на предмету Урбане функције,
Архитектонски факултет у Београду

Професионална пракса
2005 - 2009

Национални консултант за компоненту интегралног локалног развоја
СИРП, УН-Хабитат канцеларија Београд

2009 - 2010

Национални консултант на изради Плана за туристичко активирање
Голубачке тврђаве, ГТЗ-КВД

2003

Архитектонски факултет у Београду, урбани планер, урбани дизајнер,
архитекта на изради просторних, генералних, планова детаљне
регулације, урбанистичких пројеката, урбанистичких студија.

1.0.

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

1.1.

НАСТАВНИ РАД

1.1.1. Рад у настави на Универзитету у Београду - Архитектонском факултету
ДЕПАРТМАН ЗА УРБАНИЗАМ
2004- 2017
асистента:

Рад у настави у својству сарадника у звању асистента приправника и

2017.

Сарадник и ментор на предмету Студио 2а - Одрживе урбане заједнице,
руководилац студија: в. проф.др Александра Ступар
Сарадник и ментор на предмету Студио 1б- Урбанистичко пројектовање,
руководилац студија: в. проф.др Александра Ступар
Сарадник и ментор на предмету СП4-Синтеза, руководиоца проф. др
Миодрага Ралевића, тема: Резилистентан град и становање, остали
сарадници Соња Радовић – Јеловац, Милена Ивановић

2016.
2015.
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2004 – Учествовала у
наставног плана:
•
•
•

припреми и извођењу наставе на предметима у оквиру старог
Урбане функције центри,
Урбане функције становање
Урбане функције рекреација

као и у извођењу наставе на предметима:
• Урбана структура и зонирање,
• Урбанистичко и просторно планирање,
• Урбана техника и композиција
Учествује у припреми
програма:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

и извођењу наставе на предметима у оквиру новог наставног
Менаџмент урбане обнове САС,
Студио пројекат 3 – Урбанизам ОАС,
Студио пројекат 4 – Синтеза ОАС:
o Резилистентан град и становање, руководилац проф.
Др Миодраг Ралевић, сарадници: асис. др Татјана
Мрђеновић, мр Соња Радовић – Јеловац, Милена
Ивановић,
o Рибарско насеље Текија – Урбни дизајн за
одрживост, руководилац доц. мр Ксенија Лаловић,
сарадник: асис. прип. Татјана Мрђеновић, Вишња
Сретовић, диа. Остварена сарадња са Националном
корпорацијом за развој туризма Србије, Општинама
Мајданпек, Кладово, школска 2010/11,
o Индустријски
паркови
као
нови
пословнопроизводни центри, руководилац доц. мр Ксенија
Лаловић, сарадник: асис. прип. Татјана Мрђеновић.
Остварена сарадња са Министарством економије и
регионалног развоја, Општином Пирот, школска 2009/10,
Урбани Маркетинг ОАС,
Моделовање урбаних система МАС,
Будућност града ОАС,
Град будућности МАС,
Урбане функције ОАС,
Мобилност у граду ОАС,
Летње радионице ОАС:
o Индустијски паркови, руководилац и ментор доц. мр
Ксенија Лаловић, сарадник: асис. прип. Татјана
Мрђеновић, остварена сарадња са Градом Крагујевац и
Министарством за економију и регионални развој,
школска 2008/09,
http://www.arh.bg.ac.rs/code/navigate.asp?Id=2604
o Партиципативни
приступ
обликовању
јавог
простора Подграђа тврђаве Бач, руководиоци и
ментори: доц. Зоран Ђукановић, асис. прип. Татјана
Мрђеновић, остварена сарадња са Општином Бач,
Покрајинским заводом за заштиту споменика културе –
Петроварадин, ЈП Дирекција за изградњу Бача,
Туристичком орханизацијом општине Бач, Културним
центром Општине Бач, школска 2009/10
o Интегрални урбани дизајн у регенерацији насеља
Бач, руководилац и ментор: асис. Татјана Мрђеновић,
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сарадник: Јелица Јовановић, остварена сарадња са
Општином Бач, Покрајинским заводом за заштиту
споменика културе – Петроварадин, ЈП Дирекција за
изградњу Бача, Туристичком организацијом општине
Бач, Културним центром Општине Бач, школска 2010/11,
o Интегрални урбани дизајн у регенерацији Савамале,
руководиоци и ментори: доц. Милош Ненадовић, асис. др
Татјана
Мрђеновић. Остварена сарадња са ЈУП
Урбанистички завод града Београда, ЈП завод за
заштиту споменика културе града Београда, ГИЗ –
Амберо, Миксер фестивалом, Радио Београдом, GoetheInstitute
Belgrade
(пројекти
Urban
Incubator,
Nextsavamala), 2012/13,
o ПУНКТАРХ – Биогени колажи места, руководиоци и
ментори проф. Др Миодраг Ралевић, асис. др Татјана
Мрђеновић, Милена Ивановић
o РЕСИЛИЕНТ ХАБ ЛАБ МОНТЕНЕГРО руководиоци и
ментори проф. Др Миодраг Ралевић, асис. др Татјана
Мрђеновић, мр Соња Радовић - Јеловац
као и у извођењу наставе на предметима:
• Урбана структура ОАС,
• Увод у урбанистичко планирање ОАС,
• Грађена средина ОАС
2003
Сарадник у извођењу наставе на Шумарском факултету у Београду на
предмету Урбанизам и Просторно планирање, наставник: доц. Зоран
Ђукановић
1998-2001

Рад у настави у својству студента сарадника:
предмети: Урбане функције Становање, Урбане функције Рекреација и
Урбане функције Центри.

1.1.2. Организација и координација студентских путовања, изложби и радионица
Изложбе студентских радова
2015

Ралевић М, Мрђеновић Т, Ивановић М. Ет ал (2015) – ПУНКТАРХ –
БИОГЕНИ КОЛАЖИ МЕСТА, Микер фестивал 03.06.2015, Галерија 12ХАБ.

2015

Ралевић М, Мрђеновић Т, Ивановић М. Ет ал (2015) – ДОГВИЛ ИДЕАЛНИ
ГРАД: БУДУЋНОСТ ГРАДА БУДУЋНОСТ ДОГВИЛА, Миксер Хаус 1624.01.2015.
http://www.blic.rs/Kultura/Vesti/526235/Dogvil-je-idealan-grad-Izlozba-i-koncert-grupe-Vrooom

2014

Мрђеновић Т. Ет ал (2014) рецензирана Изложба Савамалски дијалог
http://integralurbandesignsavamala.blogspot.com/

2013

Изложба студентских радова на Летњој радионици: “Интегрални урбани
дизајн у регенерацији Савамале” аутор поставке: асис. др Татјана
Мрђеновић 22.06.- 05.07.2013. Шпанска кућа у оквиру пројекта Urban
Incubator, ментори: доц. арх. Милош Ненадовић, асис. др Татјана
Мрђеновић, остварена сарадња са ЈУП Урбанистички завод Београда, ЈП
завод за заштиту споменика културе града Београда, GIZ-Ambero, Миксер
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фестивалом, Goethe-Institute Beograd (пројектима Urban Incubator
Nextsavamala).

и

2010

Изложба резултата Летње школе архитектуре у Бачу Подграђе тврђаве
Бач: одрживи развој заштићених амбијенталних целина уз укључење
локалне заједнице, коаутор поставке: асис. прип. Татјана Мрђеновић,
излагач резултата тренинга Партиципативни приступ у обликовању јавних
простора Подграђа тврђаве Бач уз учешће студената Архитектонског
факултета у Београду, студената Летње школе и представника локалне
заједнице, у организацији КМА.

2009

Изложба резултата студентских радова на летњој радионици: Индустијски
паркови у Сава Центру јун 2009, коаутор поставке: асис. прип. Татјана
Мрђеновић. руководилац и ментор доц. мр Ксенија Лаловић, сарадник:
асис. Татјана Мрђеновић, остварена сарадња са Градом Крагујевац и
Министарством за економију и регионални развој.

Едукативни тренинзи:
2012

“Професионални тренинг: Дизајн и одрживи развој ширег простора
Чукаричког рукавца са посебним освртом на управљање отпадом”,
Пројекат УРБИНИЗАЦИЈА 2012. Аутор дизајна тренинга и његове
реализације. Садржај тренинга се односио на интегрални приступ урбаном
дизајну у одрживој урбаној регенерацији. Тренинг је реализован уз
активно учешће студената и представника локалне заједнице, институција.

2011

-“Професионални тренинг: Интегрални урбани дизајн и регенерација
Бача”, Летња школа архитектуре у Бачу 2011. Аутор дизајна тренинга и
његове реализације. Садржај тренинга се односио на интегрални приступ
урбаном дизајну у одрживој урбаној регенерацији. Тренинг је реализован
уз активно учешће студената и представника локалне заједнице,
институција и локалног становништва.

2010

“Професионални тренинг: Партиципативни приступ у обликовању јавних
простора Подграђа тврђаве Бач”, Летња школа архитектуре у Бачу 2010.
Аутор дизајна тренинга и његове реализације. Садржај тренинга је
рефлектовао одрживи приступ регенерацији урбаних целина од културноисторијског значаја и реализован је уз активно учешће студената и
представника локалне заједнице, институција и локалног становништва.

2005 - 09

United Nations Human Settlements Programme UN-HABITAT Belgrade;
Локални развој, Управљање и стратешко планирање, Програм трајне
интеграције избеглица (СИРП) Дизајн и реализација тренинга у шест
општина у Србији (Ваљево, Панчево, Краљево, Чачак и Ниш) на тему
управљања
конфликтима
у
урбаном
развоју,
стратешког
и
партиципативног планирања урбаног развоја, локалног акционог
планирања, модерне управе, територијалних информационих система.
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1.1.3. Предавања на Универзитету у Београду-Архитектонском факултету
2016

Одржала два часа предавања на тему „Нова улога архитеката-урбаниста у
процесу урбаног дизајна на примеру: Партиципација у обликовању јавног
простора подграђа тврђаве Бач“, на предмету Урбана рекреација, проф. др
Јелене Живковић

2015

Oдржала двадесет часова предавања на предмету Град Будућности
руководиоца проф. Др Миодрага Ралевића, остали сарадници Милена
Ивановић

2015

Oдржала шест часова предавања на предмету Урбани Маркетинг,
руководиоца проф. Др Миодрага Ралевића, остали сарадници асис. Сања
Симеунчевић – Радуловић, Милена Ивановић

2014

Одржала десет часова предавања на тему: Модерна управа и урбана
регенерација у оквиру предмета: Менаџмент урбане обнове, проф. др
Миодрага Ралевића на Специјалистичким студијама Урбана обнова,
школска 2014/15,

2014

Одржала два часа предавања на тему: Модерна управа и урбана
регенерација у оквиру предмета: Менаџмент урбане обнове, проф. др
Миодрага Ралевића на Специјалистичким студијама Урбана обнова,
школска 2013/14,

2014

Одржала четири часа предавања на тему: Интегрални урбани дизајн у
процесу урбане регенерације у оквиру семинара: Моделовање урбаних
система, проф. др Миодрага Ралевића на Мастер академским студијама,
школска 2013/14,

2013

Одржала два часа предавања на тему: Интегрални урбани дизајн у процесу
урбане регенерације у оквиру семинара: Моделовање урбаних система,
проф. др Миодрага Ралевића на Мастер академским студијама, школска
2012/13,

2012

Одржала два часа предавања на тему: Процес тематског истраживања у
оквиру предмета: Савремени контекст архитектуре, урбанизма и грађења,
проф. др Зорана Никезића на Докторским академским студијама, школска
2011/12,

2011

Одржала један час предавања на тему: Процес тематског истраживања у
оквиру предмета: Савремени контекст архитектуре, урбанизма и грађења,
проф. др Зорана Никезића на Докторским академским студијама, школска
2011/12,

2010

Одржала један час предавања на тему: Урбани дизајн за одрживост, у
оквиру СП4: Рибарско насеље Текија – Урбни дизајн за одрживост,
руководилац доц. мр Ксенија Лаловић, сарадник: асис. прип. Татјана
Мрђеновић, Вишња Сретовић, диа. Остварена сарадња са Националном
корпорацијом за развој туризма Србије, Општинама Мајданпек, Кладово,
школска 2010/11
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2009

Одржала четири часа предавања на тему: Развој градких центара, у оквиру
предмета: Урбане функције – Центри, доц. мр Ксеније Лаловић на Основним
академским студијама Архитектонског факултета у Београду, школске
школска 2009/10,

2009

Одржала два часа предавања на тему: Нови центри у Барселони, у оквиру
предмета: Урбане функције – Центри, доц. мр Ксеније Лаловић на Основним
академским студијама Архитектонског факултета у Београду, школске
школска 2009/10,

2007

Одржала два часа предавања на тему: Обликовање специјализованих
центара: Пример олимпијских центара у Атини, у оквиру предмета: Урбане
функције – Центри, доц. мр Ксеније Лаловић на Основним академским
студијама Архитектонског факултета у Београду, школске 2006/07,

2005

Одржала два часа предавања на тему: Обликовање специјализованих
центара: Пример олимпијских центара у Атини, у оквиру предмета: Урбане
функције – Центри, доц. мр Ксеније Лаловић на трећој години студија
Архитектонског факултета у Београду, школске 2005/06,

2004

Одржала два часа предавања на тему: Обликовање специјализованих
центара: Пример олимпијских центара у Атини, у оквиру предмета: Урбане
функције – Центри, доц. мр Ксеније Лаловић на трећој години студија
Архитектонског факултета у Београду, школске 2004/05.

1.1.4. Рад у настави изван Универзитета у Београду
2014.
Kоментор на изради докторске тезе Соње Јеловац, под називом: „Toward
sustainable waterfront transformation in Montenegro. Model for inclusive
ecological urbanism in process of waterfront regeneration“, у сарадњи са
Sapienca University of Rome, Department „Planning Design and Technology of
Architecture“, Faculty of Architecture.

1.2 НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ, ОДНОСНО УМЕТНИЧКИ РАД
1.2.1

Научно-истраживачки рад (Научна библиографија кандидата са
категоризацијом резултата)
1.2.1.1 Монографије, монографске студије, тематски зборници,
лексикографске и картографске публикације међународног значаја
(М10)
М14_ Монографска студија/поглавље у књизи М12
Mrđenović, T (2014) Integral urban design concept as an instrument for
Waterfront regeneration, in Werkezeuge und Methoden fur due urbane
Wasserfrontentwicklung, ed. Mirjana Devetaković, H. Hass, pp 34-43, DAADGerman Academie Exchange Service
Mrđenović, T (2012) Urban regeneration and integrative urban design:
Challenges for Serbian legislative framework/ Urbana regeneracija i integrativni
urbani dizajn: Izazovi za srpski zakonodavni okvir, In. Climate Change and the
Built Environment: Policies and Practice in Scotland and Serbia / Klimatske
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promene i građena sredina: Politike i praksa u Škotskoj i Srbiji, ed. Mila Pucar,
Branka Dimitrijević, Igor Marić,
Mrđenović, T (2012), Urban regeneration and integrative urban design:
Challenges for Serbian teaching practice / Urbana regeneracija i integrativni
urbani dizajn: Izazovi za edukacione procese u Srbiji, In. Climate Change and
the Built Environment: Policies and Practice in Scotland and Serbia / Klimatske
promene i građena sredina: Politike i praksa u Škotskoj i Srbiji, ed. Mila Pucar,
Branka Dimitrijević, Igor Marić ,
Mrđenović, T (2006), е-Београд, у Београд престоница, стр. 164- 181, ур.
Владимир А. Милић, Владан Ђокић, рецензенти: Зоран Никезић, Милан
Ракочевић.Архитектонски факултет у Београду;Berlage Institute, Rotterdam;
Fakultat fur Architektur RWTH Aachen,
1.2.1.2 Радови објављени у научним часописима међународног значаја;
научна критика; уређивање часописа (М20)
М23_ Рад у међународном часопису
Mrđenović, T., Ralević M. (2013) Designing/Modeling the Space for Urban
Regeneration: Pros and Cons, Technics Technologies Education Management
–TTEM (Thompson Reuters, Web of science, Web of knowledge, etc), Vol.8,
No4., 11/13.2013., (рад прихваћен за објављивање 10.04.2013), DRUNPP
Sarajevo, 1520-1529
Mrđenović, T., (2012) Urban regeneration: Questioning the subject, Technics
Technologies Education Management –TTEM (Thompson Reuters, Web of
science, Web of knowledge, etc), Vol.8, No3., 8/9.2013., (рад прихваћен за
објављивање 20.09.2012), DRUNPP Sarajevo, 1350-1354
М24_ Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном
одлуком
Ralević M.; Mrđenović, T.; Božović R.; Muminović E.; (2017) The routes of
digitalization: a runnaway city?, Facta Universitas Series: Architecture and Civil
Engeneering, University of Nis, Nis, rad prihvaćen za objavljivanje
Mrđenović, T. (2014) Teaching method: “Integrative urban design game” for soft
urban regeneration, Spatium international Review, 2014, iss. 38, pp 57-65
1.2.1.3 Зборници међународних научних скупова (М30)
М31_Предавање по позиву са међународног скупа штампано у
целини:
Mrđenović, T., Ralević, M. (2013) Creating urban identity in global society, The
City’s Role in Global Society, BAB Proceedings ,pp 42-50 предавање по
позиву. www.bab.co.rs
М32_Предавање по позиву са међународног скупа штампано у изводу
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Mrđenović T., (2015), „Capital a – Concept“, Балкански архитектонски
бијенале, 2015
Mrđenović, T., Radović-Jelovac S. (2017), Collaborative resilience: towards
пеw urban paradigm, Balkan Patterns iп Urbaпism & Architecture : Challenges,
Book of Abstracts, Arhitektonski fakultet u Beogradu, Balkanski arhitektonski
bljenale - ВАВ, Beograd
М33_Саопштење са међународног скупа штампано у целини
Mrđenović T., (2017), The Science ог Art of Mapping - Elaborating the
Process of ТIS creation in City of Nis, Places and Technologies Conference
Proceedings 2017, Arhitektonski fakultet u Sarajevu, ВiН
Mrđenović Т., (2017), Resilience & Sustainabllity: The Mutual Relations Ехатрlе of lntegrative Strategy of NP Skadar Lake, Changing Cities 111
Conference Proceedings, Lab of Urban Morphology, Greece
Ralević, M., Mrđenović, T., Ivanović, M., (2016), Urban management matrix,
ICUP 2016 International conference on urban planning – Conference
proceedings, ed. Petar Mitković, Milan Tanić, Faculty of civil Engineering and
Architecture, University of Niš, Niš
Stupar A., Mrđenović T., (2016), Toward the ultimate shape-shifter: testing the
omnipotence of digital city, 3RD INTERNATIONAL ACADEMIC CONFERENCE
ON PLACES AND TECHNOLOGIES – Conference Proceedings, ed. E.VaništaLazarević, M. Vukmirović, A. Krstić-Furundžić, A.Đukić, University of Belgrade
– Faculty of Architecture, Belgrade
Ralević, M., Mrđenović, T., (2016), The routes of digitalization – from real to
virtual city and vice versa, 3RD INTERNATIONAL ACADEMIC CONFERENCE
ON PLACES AND TECHNOLOGIES – Conference Proceedings, ed.
E.Vaništa-Lazarević, M. Vukmirović, A. Krstić-Furundžić, A.Đukić, University of
Belgrade – Faculty of Architecture, Belgrade
А. Ђукић,Т. Мрђеновић и Ј. Јоковић (2015) "E-learning and AMRES in
Teaching Architecture". Међународна научна конференција: III Workshop on
Educational Innovation in Architecture - JIDA'15, у организацији: Universitat
Politecnica de Catalunya, Барселона, 25-29. маја 2015.,
GILDA, Institute of Educational Sciences (ICE-UPC), the R+D
competitiveProject of the Ministry of Economy and Competitiveness "E-learning
3.0 inthe teaching of architecture", дигитална публикација (стр. 18-29).
Mrđenović T, Đukić A, Stupar A. (2015) Urban Design and Identity: re-creating
waterfront brownfield Savamala case, in Changing Cities II Spatial, Design,
Landscape & Socio-economic dimension Proceedings, ed Aspa Gospodini
ISBN 987-960-6865-88-6 pp 759-769, University of Thessaly, Greece
Ralević M., Mrđenović T., Krstić N., Beganović Đ., (2013) Ways towards city
development, PLACES AND TECHNOLOGIES, proceedings, , Belgrade
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Mrđenović, T. (2013) Creativity and urban regeneration, ON-ARCHITECTURE,
proceedings, pp 484-489, Sustainable urban society association – STRAND,
Belgrade, Serbia
Mrđenović, T., Milovanović (2013)Trainings as a tool for change in urban
regeneration practice, pp. 460-469, RESPAG Proceedings., IAUS,Belgrade
www.respag.rs
Mrđenović, T., Furundžić D. (2013) Urban design and sustainable transport
systems:
integrative
dimension,
SUTP
Proceedings
2013,
http://www.beoland.com/sutp2013/10razloga.htm
Mrđenović, T. (2012) Innovative methods and techniques in teaching towards
sustainable urban development: summer workshop “integrative urban design in
regeneration of Bač settlement” case, STRAND Proceedings: Role of
Universities and Sustainable Development, аутор: Татјана Мрђеновић, рад
објављен у целини. www.strand.rs
Mrđenović, T. (2012) Integrative urban design game as a method for creating
liveable urban ambients, CORP 2012 Proceedings: RE-MIXING THE CITY –
Towards Sustainability and Resilience?, organized by CORP - Competence
Center of Urban and Regional Planning, Association for Promotion and
Research of Urban Planning and Regional Development in the Information
Society, www.corp.at
Mrđenović, T. (2011) Urban Design and Urban Planning in Dynamic Global
Positioning of Local Identities, CORP 2011 Proceedings: Change for stability:
Lifecycles of cities and regions – The role and possibilities of foresightes
planning in transformation, pg 1063-1069, аутор: Татјана Мрђеновић, рад
објављен у целини. www.corp.at
Mrđenović, T. Lalović K., Radosavljević U. (2010) Territorial information
systems (TIS) as an instrument for developing social capital in local
communities in Serbia, in publication “CITIES FOR EVERYONE: LIVEABLE,
HEALTHY, PROSPEROUS - PROMISING VISION OR UNREALISTIC
FANTASY”, organized by CORP - Competence Center of Urban and Regional
Planning, Association for Promotion and Research of Urban Planning and
Regional Development in the Information Society, Austria, коаутори: Татјана
Мрђеновић, Ксенија Лаловић, Урош Радосављевић, www.corp.at
Lalović K., Mrđenović, T. (2010) Development of municipal TIS as an instrument
for planning approach transition toward integrated sustainable development,in
publication “CITIES FOR EVERYONE: LIVEABLE, HEALTHY, PROSPEROUS
- PROMISING VISION OR UNREALISTIC FANTASY”, organized by CORP Competence Center of Urban and Regional Planning, Association for Promotion
and Research of Urban Planning and Regional Development in the Information
Society, Austria, www.corp.at
Radosavljević U. Mrđenović, T. Lalović K., (2010) Perspectives for urban
experts in future urban development and mobility practice in Serbia, in
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publication “CITIES FOR EVERYONE: LIVEABLE, HEALTHY, PROSPEROUS
- PROMISING VISION OR UNREALISTIC FANTASY”, organized by CORP Competence Center of Urban and Regional Planning, Association for Promotion
and Research of Urban Planning and Regional Development in the Information
Society, www.corp.at
М34_Саопштење са међународног скупа штампано у изводу
Ralevic M., Mrdjenovic T. (2015), Urban regeneration in Educational process:
Future of the City, in Changing Cities II Spatial, Design, Landscape & Socioeconomic dimension Book of Abstracts, ed Aspa Gospodini ISBN 978-9606865-85-5 pp 210, University of Thessaly, Greece
Verdeli L., Dokic I., Mrdjenovic T. (2015), Revival of waterfront urban spaces, in
Changing Cities II Spatial, Design, Landscape & Socio-economic dimension
Book of Abstracts, ed Aspa Gospodini ISBN 978-960-6865-85-5 pp 212,
University of Thessaly, Greece
Mrđenović, T. Miloš Nenadović, Mirjana Devetaković (2014) Housing
regeneration strategies – Case study: Integrative urban design in Savamala
regeneration,
Global
Dwelling
conference
http://www.oikonet.org/index.php/admin_controller/conferences
М35_Ауторизована дискусија са међународног скупа
Mrđenović, T. (2015) Conceptor of Special session: Urban Habitat
Regeneration: Challenges, International Conference: Changing Cities II, 2126.06. 2015, Porto Helli, Greece http://changingcities.prd.uth.gr/specialsessions/
Mrđenović, T. et al (2013) Integral urban design in Savamala regeneration,
International workshop: Belgrade needs you www.nextsavamala.net,
14.11.2013, Београд, Србија
Mrđenović, T. et al (2013) Integral urban design concept as an instrument for
waterfront regeneration, International workshop: Methods and tools for urban
waterfront development (funded by DAAD) IAUS, 04 - 8.11.2013
Mrđenović, T. et al (2013) Exhibition in dialogue: Integral urban design in
Savamala regeneration, International discussion: Savamala regeneration,
Faculty of Architecture in Belgrade with Goethe Institute Belgrade, project
Urban Incubator, 28.06.2013.
Mrđenović, T. et al (2012) Authorized Disscusion from International Simposium:
Role of Universities and Sustainable Development, The Role of Universities and
their Contribution to Sustainable Development. STRAND, www.strand.rs,
2013. Chair and the participant in panel discussion RESPAG 2013: Regional
Deavelopment Spatial Planning and Stratgic Governance, www.respag.org
2012. Chair and the participant in panel discussion STRAND 2012: Role of
Universities and Sustainable Development, www.strand.rs
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М35 - 2010. Округли сто на тему: Летња школа Архитектуре у Бачу 2010,
учесници у дискусији: Татјана Мрђеновић, др Мила Пуцар, проф. др Ана
радивојевић, арх. Славица Вујовић, арх. Јелица Јовановић, арх. Драгана
Петровић, REX 2010.
М36_Уређивање зборника саопштења међународног научног скупа
Уредник тематског зборника Балканског архитектонског бијенала - БАБ
2017 под називом "Balkan Patterns in Architecture аnd Urbanism",
Arhitektonski fakultet u Beogradu, Балкански архитектонски бијенале, 2017,
http://balkariarchitecturalblennale.rs/bab/internationа1-соnfегеnсе/
Уредник тематског зборника Балканског архитектонског бијенала – БАБ
2015 под називом „capital a“, Балкански архитектонски бијенале, 2015,
Уредник саопштења са међународног скупа: Конекција: Српско – Руске
везе у архитектури од почетка XX до почетка XXI века, уредници:
Т.Мрђеновић, Е. Ибраимова, Д. Васиљевић –Томић, М.Стојановић,
Балкански архитектонски бијенале – БАБ, 2016.
1.2.1.4 Монографије националног значаја (М40)
М41_Истакнута монографија националног значаја
Мрђеновић T. Ђукић Александра ет. ал (2015), Одржи град - Дизајн и
одрживи развој за паметније и еколошки здраве заједнице ур. Мрђеновић
T. Ђукић Александра , Универзитет у Београду-Архитектонски факултет,
Београд
Mrđenović, T., Đukić A., et al (2016), Sustain the City: Urban Design for Smarter
and Ecologically Friendly Communities, ed. Mrđenović T., Đukić A., University
of Belgrade – Faculty of Architecture, Belgrade,
М42_Монографија националног значаја
Мрђеновић T. et al (2011), Урбана регенерација заштићених амбијенталних
целина у контексту одрживог развоја: Подграђе Тврђаве Бач / Urban
Regeneration of Protected Ambients in the Context of Sustainable Development
: Bač Fortress Suburbium, Универзитет у Београду-Архитектонски факултет,
Београд 2011
М44_Поглавље у књизи M41
Mrđenović T., (2013) Koncept integralnog urbanog dizajna za urbanu
regeneraciju naselja Bač, u Rezultati rada na Letnjoj školi arhitekture u Baču
2011. i 2012. Godine, Grupa arhitekata – GA, Institut za arhitekturu i urbanizam
Srbije - IAUS, Inženjerska komora Srbije
Mrđenović T., (2012) Urbana regeneracija i integrativni urbani dizajn: izazovi za
edukacione procese u Srbiji, u Klimatske promene i građena sredina: Politike i
praksa u Škotskoj i Srbiji, urednici Mila Pucar, Branka Dimitrijević, Igor Marić,
Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije – IAUS, Glasgow Caledonian University

15

Mrđenović T., (2012) Urbana regeneracija i integrativni urbani dizajn: izazovi za
srpski zakonodavni okvir, u Klimatske promene i građena sredina: Politike i
praksa u Škotskoj i Srbiji, urednici Mila Pucar, Branka Dimitrijević, Igor Marić,
Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije – IAUS, Glasgow Caledonian University
М45_Радови у тематским зборницима националног значаја М42
Ралевић М., Мрђеновић Т. (2006) Регион као вредносна категорија
миграционих процеса у простору, Полазишта и принципи регенерације
региона Србије, Архитектонски факултет Универзитета у Београду,
Београд
М48_Уређивање тематског зборника, лексикографске или
картографске публикације националног значаја
Уредник монографије Одржи град: Дизајн и одрживи развој за паметније и
еколошки здраве заједнице, Универзитет у Београду – Архитектонски
факултет, Београд 2015
Уредник монографије Sustain the City: Urban Design for Smarter and
Ecologically Friendly Communities, University of Belgrade – Faculty of
Architecture, Belgrade 2016
1.2.1.5 Радови у часописима националног значаја (М50)
М51_Рад у врхунском часопису националног значаја
Mrđenović, T., (2013) Capacity issues in local communities for integral urban
regeneration , Архитектура и урбанизам, 2013, iss. 38, pp. 9-16,
М52_Рад у истакнутом националном часопису
Mrđenović, T., (2011) Integrative urban design in regeneration – Principles for
achieving sustainable places, Часопис истраживања и пројектовања за
привреду, ISSN 1451-4117, УДК 33, број рада 9(2011)2,196,305-316.
(цитирано у Perić Ana Journal of Applied Engineering Science, vol. 11, br. 1,
str. 1-8, 2013)
М53_Рад у националном часопису
Mrđenović, Т. (2015), Prikaz zbornika: O arhitekturi – u susret budućnosti (On
Architecture – Facing the Future), Phlogiston 23-2015, ур. M. Đurđević, Muzej
nauke i tehnike – Beograd,
Mrđenović, T., (2015), Prikaz monografije: Pantelija Panta Jakoviljević, Život i
delo, Phlogiston 23-2015, pp. ISSN 035-6640, UDC 01(091), ур. М. Ђурђеић,
Музеј науке и технике,
Mrđenović, T., (2014) Prikaz: On Architecture Conference Proceedings,
Phlogiston, pp. 236-271, ур. M. Đurđević, Muzej nauke i tehnike, Beograd,
М55_Уређивање научног часописа националног значаја
Члан уређивачког одбора научног часописа Флогистон, број 25, 2017,
издавач: Музеј науке и технике, ур. Марина Ђурђевић, Београд у штампи
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1.2.1.6 Зборници националних научних скупова (М60)
М63_Саопштење са скупа националног значаја штампано у целини
Mrđenović, T. (2013) Инструменти урбаног дизајна за урбану регенерацију,
Нови и актуелни закони о уређењу простора и њихово спровођењеПриоритетни инвестициони програми и објекти, Летња школа урбанизма
рад објављен у целини, УУС, pp. 201-215, www.uus.org.rs
Миловановић Д, Мрђеновић Т., Младеновић Д. (2006) Ка партиципативном
планирању: радионице и тренинзи за подизање капацитета локалне
заједнице стр. 81-85,Саопштење, Публикација Летња школа урбанизма
Планирање, инвестиције и реализација у транзицији ка европском
законодавству, Врњачка Бања,уредник:
Мрђеновић Т., Лаловић К., Ђукановић З. (2005) ГИС алати као подршка
локалној самоуправи у пласману развојних инвестиционих пројеката, стр.
233-240, кључне речи: стратешко планирање, локална самоуправа,ГИС.
Саопштење штампано у целини, Тематски зборник радова Инвестиције на
западном Балкану, УУС,2005, уредник: Миодраг Ралевић, рецензент:
Верољуб Трифуновић, 86-84275-06-3,
Лаловић К., Мрђеновић Т. (2005) Е-управа у контексту реформе локалне
самоуправе у Србији, стр. 219-230, кључне речи: е-управа, реформа
локалне самоуправе, Саопштење штампано у целини, Тематски зборник
радова Инвестиције на западном Балкану, УУС,2005, уредник: Миодраг
Ралевић, рецензент: Верољуб Трифуновић, 86-84275-06-3,
Лаловић К., Мрђеновић Т. (2005) Иницијација развоја ГИС-а кроз израду
генералног плана, стр.200-208, кључне речи: ГИС, генерални план
Саопштење штампано у целини, Тематски зборник радова: Планирање и
менаџмент градова и региона Србије,Крушевац, уредник: Миодраг
Ралевић, рецензент: Ружица Богдановић, 86-84275-07-1,
1.2.1.7 Одбрањена докторска дисертација (М70)
Мрђеновић Т. (2012) Принципи интегралног урбаног дизајна у процесу
урбане регенерације, необјављена докторска дисертација, ментор: проф.
др Владан Ђокић, Универзитет у Београду – Архитектонски факултет
1.2.1.8 Техничка решења (М80)
М81_Ново техничко решење на међународном нивоу
Mrđenović T., (2014) Integrative urban design game as an instrument for
Heritage conservation and urban sustainable development– Tours, France,
атестиран метод,
Mrđenović T. Nenadović M, Devetaković M. (2014) Integrative urban design in
Savamala regeneration,
www.oikonet.orghttp://www.oikodomos.org/workspaces/index.php/tasks/view/t
ask_id:320, критичка евалуација података у оквиру међународног ЕУ
пројекта ОИКОНЕТ,
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Mrđenović T., Devetaković M. (2014) Habitat regeneration strategies,
www.oikonet.org,
http://www.oikodomos.org/workspaces/index.php/users/index#,
веб
платворма за развој знања у оквиру међународног ЕУ пројекта ОИКОНЕТ,
Лаловић К., Мрђеновић Т., Радосављевић У. (2010)
Веб сајт за
дисеминацију и размену добрих пракси у области развоја одрживих
транспортних решења размена искустава, успостављање комуникације и
међуинституционалне сарадње свих нивоа управа у области, Ново
решење проблема у области одрживог просторног развоја, Архитектонски
факултет Универзитета у Београду ЕУ, земље западног Балкана, Русије,
коаутори: Ксенија Лаловић, Урош Радосављевић, Татјана Мрђеновић.,
Mrđenović T., et. AL. (2012) Integral urban design in urban regeneration of
Savamala, evaluacija podataka i sinteza potencijala i ograničenja urbane
regeneracije Savamale u formi vizija, strategija i mera, Arhitektonski fakultet u
Beogradu u saradnji sa projektom međunarodnim projektom “nexthamburg nextsavamala” i Goethe-Institute Beograd; www.nextsavamala .net, prikazano
u međunarodnoj publikaciji Methods and tools for urban waterfront development
(funded by DAAD),
М82_Ново техничко решење на националном нивоу
Лаловић К., Мрђеновић Т. (2008) ГИС апликација за подршку одлучивању
развоју туризма у Краљеву, сложене просторне анализе квантитавних и
квалитативних показатеља из области туризма, УН ХАБИТАТ, Београд,
С.О.Краљево, коаутори: Ксенија Лаловић, Татјана Мрђеновић,
www.unhabitat.org.rs , публиковано у СИРП монографији,
Лаловић К., Мрђеновић Т. (2008) ГИС апликација за подршку одлучивању
развоју туризма у Чачку, сложене просторне анализе квантитавних и
квалитативних показатеља из области туризма, 2008, УН ХАБИТАТ
канцеларија у Београду, С.О.Чачак, www.unhabitat.org.rs , публиковано у
СИРП монографији,
Лаловић К., Мрђеновић Т. (2008) ГИС апликација за подршку одлучивању
развоју руралних подручја у општини Пантелеј, град Ниш сложене
просторне анализе квантитавних и квалитативних показатеља из области
руралног развоја. 2008,
УН ХАБИТАТ канцеларија у Београду,
С.О.Пантелеј, град Ниш, www.unhabitat.org.rs
, публиковано у СИРП
монографији,

1.2.1.9 Патенти (М90)
М94_Објављен патент на националном нивоу
Мрђеновић Т. (2010), Интегрална игра урбаног дизајна, нова метода,
Mrđenović T. (2014) Vodič za izradu urbanističkih analiza u procesu urbanog
dizajna, Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet, Beograd
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М99_Ауторска изложба са каталогом уз научну рецензију
Ralević M., Mrđenović, T. Ivanović M. et al (2015) – Dogvil – idelni grad:
Budućnost grada budućnost dogvila, Mikser haus 16-24.01.2015.
http://www.blic.rs/Kultura/Vesti/526235/Dogvil-je-idealan-grad--Izlozba-ikoncert-grupe-Vrooom,
Mrđenović,
T.
et
al
(2014)
Izložba
Savamalski
http://integralurbandesignsavamala.blogspot.com/2014/12/izlozba-ikonferencija savamalski.html?spref=fb,

dijalog,

Mrđenović, T. Nenadović M. et al (2013) Exhibiton - Integral urban design in
urban regeneration of Savamala" Sa prikazom u vodećem naučnom časopisu
nacionalnog značaja
1.3 ПРИСТУПНО ПРЕДАВАЊЕ
Кандидат др Татјана Мрђеновић је одржала приступно предавање на
Архитектонском факултету, на задату тему под насловом „Резилијентност
процеса урбане регенерације у савременом граду“ пред Комисијом
22.05.2018. године у сали 200. Комисија је донела оцену предавања (као
просечну оцену појединачних оцена сваког члана Комисије) и она износи
4.4 (четири.четири).
1.4 СТРУЧНО-УМЕТНИЧКИ РАД
1.4.1

Изведена дела, награде, студије, изложбе, жирирања конкурса и кустоски
рад од међународног значаја (М100)
1.4.1.1 Изведено (ауторско) дело међународног значаја (објављено или
публиковано) (М101)
1.4.1.2 Награда на међународном конкурсу (М102)
1.4.1.3 Студија,
експертиза
заснована
на
научноистраживачкој
методологији (М103)
Мрђеновић, Т., Радовић-Јеловац, С, Крел., С, (2016), Интегрална
стратегија туристичке валоризације НП Скадарско језеро, наручилац: ЦАУ
Подгорица,
Студија: Интеракције управљања поплавама и нових метода просторног
планирања (Interactions of Flood Management and Innovative Spatial
Planning), УНДП Бањалука, 2014. Главни консултанти др Чедо Максимовић
и Б. Јандрић. Чланови радног тима: С. Максимовић, A. Ђукић, М.
Станковић и Ж. Топаловић. Сарадници: Т. Мрђеновић, М. Милинковић и У.
Умићевић.
1.4.1.4 Награда за дело у међународној изложби из области архитектуре,
урбанизма и дизајна са вишејезичним каталогом (М104)
Друга награда на 25. Међународном салону урбанизма у категорији
публикација за научну монографију: Мрђеновић, Т., Ђукић, А., ет ал.
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(2016), Одржи град – Дизајн и одрживи развој за паметније и еколошки
здраве заједнице, ур. Мрђеновић,Ђукић, Универзитет у Беогрду –
Архитектонски факултет, Београд, председник жирија проф. др Владимир
Мацура
Трећа награда на 25. Међународном салону урбанизма у категорији
истраживања и студије за студију: Интегрална стратегија туристичке
валоризације НП Скадарско језеро, аутори: Мрђеновић,Т., РадовићЈеловац, С.,Крел, С., наручилац ЦАУ, Подгорица, за потребе израде ПППН
НП Скадарско Језеро, председник жирија проф. др Владимир Мацура
Признање на 23. Међународном салону урбанизма у Београду за
публикацију Мрђеновић, Т. (2014) Водич за израду урбанистичких анализа
у процесу урбаног дизајна, Архитектонски факултет у Београду, Београд
Посебно признање на 22. Међународном салону урбанизма у Нишу за
допринос развоју урбанистичке струке
Прва награда у категорији ИКТа у урбанистичком планирању:
Територијални информациони системи у Ваљеву, Краљеву, Чачку, Нишу и
Крагујевцу, 16. Међународни салон урбанизма у Нишу, коаутори: Ксенија
Лаловић, Татјана Мрђеновић, Урош Радосављевић.
1.4.1.5 Учешће на међународној изложби из области архитектуре,
урбанизма и дизајна са вишејезичним каталогом са рецензијом (М105).
1.4.1.6 Учешће у жирију међународног конкурса (М106)
1.4.1.7 Кустоски рад на међународној изложби из области архитектуре,
урбанизма и дизајна са вишејезичним каталогом са рецензијом (М107)
Komesar Balkanskog arhitektonskog biјеnаlа - ВАВ 2017
Komesaг Balkanskog arhitektonskog bljenala - ВАВ 2015
1.4.2

Изведена дела, награде, студије, изложбе од националног значаја (М100)
1.4.2.1 Изведено (ауторско) дело са публикацијом у националном
часопису (реализовани архитектонски објекат, ентеријер или јавни простор који
је објављен или публикован у водећем националном часопису или монографији
са критичким освртом независног аутора) (М108)
1.4.2.2 Награда на конкурсу у Републици (М109)
1.4.2.3 Студија, експертиза у Републици, регионима (М110)
Мрђеновић Т. (2006)
'Културна добра' за просторни план општине
Лозница, Архитектонски факултет у Београду С.О.Лозница, Израда
експертиза за план општине и урбанистички план, коаутор:Татјана
Мрђеновић, Одлука о доношењу просторног плана општине Лозница, бр.
06-52/05,
Измене и допуне генералне регулације насеља УБ 2025, експертиза, план
усвојен
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1.4.2.4 Награда – признање на изложби у Републици Србији из области
архитектуре, урбанизма и дизајна са каталогом са рецензијом (М111)
Трећа награда за Просторни план општине Лознице, на 13. Салону
урбанизма у Бања Луци; аутори М. Ралевић, З. Ђукановић, Ј. Мрићевић,
Т. Мрђеновић, Г. Михаљевић, Р. Малобабић, К. Лаловић, Ј. Живковић, А.
Ступар, Б. Павловић,
Посебно признање на 13. Салону урбанизма у Бања Луци за Генерални
план Лознице, аутори М. Ралевић, З. Ђукановић, Т. Мрђеновић, К.
Лаловић, Ј. Живковић, Г. Михаљевић, Р. Малобабић, З. Шљукић, Ј.
Марићевић, Ј. Грубић
1.4.2.5 Учешће на националној изложби из области архитектуре,
урбанизма и дизајна са каталогом са рецензијом (М112)
Мрђеновић Т., Ђорђевић А., Ђурић С., Учешће на изложби конкурсних
радова за израду идејног решења реконструкције објеката у Ресавској 40б
и пренамену у Музеј града Београда (штампано у каталогу изложбе)
Мрђеновић Т., Ђорђевић А., Ђурић С., Марковић У., Стојановић М.,
Учешће на изложби конкурсних радова за деп Блока 13 на Новом Београду
Радосављевић У., Мрђеновић Т. ,Ексклузивно туристичко насеље, Бечићи,
17. међународни Салон Урбанизма у Бјељини, Р. Српска 2008. г. излагач
са радом
1.4.2.6

1.4.3

Стратешки документ регионалног нивоа (М122)
Радосављевић У., Мрђеновић Т., Павић Ј., Крел С., (2010) План за
туристичко активирање Голубачке тврђаве, Интегрални приступ
туристичкој активацији Голубачке тврђаве (институционална, социоекономска и просторно-физичка одрживост)- Ново решење проблема у
области одрживог просторног развоја, GTZ-KWD, Универзитет у Београду
Архитектонски факултет, Општина Голубац, руководилац: Урош
Радосављевић аутори: Урош Радосављевић, Татјана Мрђеновић Јована
Павић, Стефан Крел

Остале релевантне стручно-уметничке референце
1.4.3.1

2010 - …

Урбанистички планови, пројекти и студије
Самосталан рад на изради стратегија, урбанистичких и просторних
планова, руковођење, ауторство и експертиза
• Интегрална стратегија туристичке валоризације НП Скадарско језеро,
руководилац и аутор, наручилац: ЦАУ Подгорица, Стратегија освојила
трећу награду на 25. Међународном салону урбанима у Сремској
Митровици 2016. године,
• Измене и допуне генералне регулације насеља УБ 2025, екпертиза, план
усвојен
• Просторни план општине Тител екпертиза, прошао фазу раног јавног
увида
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• План генералне регулације насеља Тител – експертиза, прошао фазу
раног јавног увида
• План генералне регулације насеља Роге, методологија и експертиза,
предата фаза нацрта плана
• План детаљне регулације археолошког локалитета тврђаве Купиник,
екпертиза, прошао фазу раног јавног увида,
• План детаљне регулације Индустријске зоне Власотинце, експертиза
• План за туристичко активирање Голубачке тврђаве, аутори
Радосавњевић У, Мрђеновић Т., Павић Ј. Крел С., интегрална стратегија
регенерације;
2003 - 2004. Запослена на Архитектонском факултету у Београду у звању сарадника
без сарадничког звања на изради Просторних, Урбанистичких,
Регулационих планова и Студија на територији Србије, Црне Горе и Босне
и Херцеговине као и Урбанистичких пројеката преко 10 студија, планова,
урбанистичких пројеката.
• Генерални план Лознице, аутори М. Ралевић, З. Ђукановић, К. Лаловић,
Ј. Живковић., Т. Мрђеновић, координација, експертиза, члан синтезног
тима (план усвојен) посебно признање на 13. Салону урбанизма у Бања
Луци;
• Просторни план општине Лознице, аутори М. Ралевић, З. Ђукановић, К.
Лаловић, Ј. Живковић., Т. Мрђеновић, координација, експертиза, члан
синтезног тима (план усвојен) трећа награда на 13. Салону урбанизма у
Бања Луци;
• Стратегија развоја планског подручја Општине Лозница, аутори М.
Ралевић, З. Ђукановић, Т. Мрђеновић, К. Лаловић, Ј. Живковић
• Генерални план Лазаревца, експртиза за развој централних функција,
усвојен програм плана;
• Просторни план оштине Лазаревац –експетиза за развој централних
функција, усвојен програм плана;
• Генерални план Пожаревца, члан радног и синтезног тима;
• Студија ремоделације приземља објеката у Улици св. Саве у Лозници у
позицији координатора и вође синтезног тима (студија усвојена); аутори
З. Ђукановић, М. Ралевић
• План детаљне регулације царинске зоне у Српском Броду (план усвојен);
• Урбанистички пројекат Граничног прелаза – Српски брод, један од
аутора;
• Урбанистички пројекат фабрике за рециклажу, један од аутора;
• Урбанистички пројекат Ексклузивно туристичко насеље Бечићи, један од
аутора;
• Архитектонски идејни пројекат Клиничког центра у Лозници, један од
аутора;
2005 – 2009 United Nations Human Settlements Programme UN-HABITAT Belgrade;
Локални развој, Управљање и стратешко планирање, Програм трајне
интеграције избеглица (СИРП); Јуниор национални консултант за
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компоненту програма у области интегралног локалног развоја. Лидерство
у концепцији и имплементацији интегралне базе података, остваривању
међуинституционалних партнерстава, рад са локалним тимовима на
изградњи капацитета за развој ТИС-а, припрема партиципативног
процеса, едукативног материјала, контрола процеса и резултата. Три
пилот пројекта су реализована у Краљеву, Чачку и Нишу.
2005 –2009

United Nations Human Settlements Programme UN-HABITAT Belgrade;
Локални развој, Управљање и стратешко планирање, Програм трајне
интеграције избеглица (СИРП) Дизајн и реализација тренинга у шест
општина у Србији (Ваљево, Панчево, Краљево, Чачак и Ниш) на тему
управљања
конфликтима
у
урбаном
развоју,
стратешког
и
партиципативног планирања урбаног развоја, локалног акционог
планирања, модерне управе, територијалних информационих система.

2009 - 2010

GTZ – KWD Консултант и коаутор “Плана за туристичку валоризацију
Голубачке тврђаве”, План је заснован на партиципативном приступу у
идентификацији и елаборацији интегралних социо-економских и
програмско-физичких мера које су на линији активирања туристичког
потенцијала тврђаве. Експертиза у методологији, раду са локалном
заједницом, регионалним и националним стејкхолдерима.

1.4.3.2 Изведени објекат
1.4.3.3 Изведени ентеријер или пројекат ентеријера
1.4.3.4 Архитектонско-урбанистички пројекти
1.4.3.5 Остали стручни и уметнички радови
1.4.3.6 Учешће на међународним и националним конкурсима
1.4.3.7 Остала учешћа у жиријима
1.4.3.8 Остала учешћа на изложбама
1.4.3.9 Учешће на стручним семинарима, конференцијама, округлим
столовима, радионицама, манифестацијама
1.4.3.10
Радови у стручном часопису или другој публикацији стручног
карактера
1.4.3.11
Остале награде и признања
1.4.3.12
Наступи у медијима у циљу доприноса академској и широј
заједници
1.4.3.13 Наступи у општој периодици
2.0 ИЗБОРНИ УСЛОВИ

2.1.1

2.1 СТРУЧНО-ПРОФЕСИОНАЛНИ ДОПРИНОС
Председник или члан уређивачког одбора научног часописа или зборника
радова у земљи или иностранству.
Напомена: Учешће у уређивачком одбору научног часописа или зборника
радова у земљи и иностранству већ је детаљно наведено по појединачним
референцама у оквиру следећих ставки: 1.2.1.3 (Категорија М36) и 1.2.1.4
(категорија М48),
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Председник или члан организационог одбора или учесник на стручним или
научним скуповима националног или међународног нивоа.
2017.
Члан научног одбора међународне конференције "Balkan Patteгпs in
Aгchitectuгe & Uгbanism" у оквиру Балканског архитектонског
бијенала - БАБ 2017. www.balkanaгchitectuгalblennale.rs/bab

2.1.2

2015.

Члан научног одбора међународне конференције „capital a“ у оквиру
Балканског архитектонског бијенала – БАБ 2015.
www.balkanarchitecturalbiennalle.rs

2015.

Члан научног одбора међународне конференције “Changing Cities II”,
Porto Helli, Peloponese, Greece 22-26.06.2015,
http://changingcities.prd.uth.gr/organisation/scientific-committee/

2013.

Члан научног и организационог одбора међународне конференције “Улога
града у савременим друштвима” у оквиру Балканског архитктонског
бијенала. Организација конференције сарадња са уводничарима, један од
рецезената радова www.bab.co.rs

2013.

Члан организационог одбора међународне конференције “О
архитектури”, један од рецезената радова. www.strand.rs

Председник или члан у комисијама за израду завршних радова на
академским специјалистичким, мастер и докторским студијама.
2014.
Kоментор на изради докторске тезе Соње Јеловац, под називом: „Toward
sustainable waterfront transformation in Montenegro. Model for inclusive
ecological urbanism in process of waterfront regeneration“, у сарадњи са
Sapienca University of Rome, Department „Planning Design and Technology of
Architecture“, Faculty of Architecture.

2.1.3

2.1.4

Аутор или коаутор елабората или студија.
Напомена: Ауторство или коауторство елабората и студија већ је детаљно
наведено по појединачним референцама у оквиру следећих ставки: 1.4.1.3
и 1.4.2.3

2.1.5

Руководилац или сарадник у реализацији пројеката.

2.1.6

Иноватор, аутор или коаутор прихваћеног патента, техничког унапређења,
експертиза, рецензија радова или пројеката.
Напомена: Иновације, ауторство или коауторство прихваћеног патента,
техничког унапређења, експертиза, рецензија радова или пројеката већ је
детаљно наведено по појединачним референцама у оквиру следећих
ставки: 1.2.1.8 (категорија М80) и 1.2.1.9 (категорија М90)

2.1.7 Поседовање лиценце
2011.
лиценца 200 за одговорног урбанисту.
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ДОПРИНОС АКАДЕМСКОЈ И ШИРОЈ ЗАЈЕДНИЦИ
Председник или члан органа управљања, стручног органа, помоћних
стручних органа или комисија на факултету или универзитету у земљи или
иностранству.
2016- ...
Надлежна особа (својеврстан амбасадор) Архитектонског факултета за
УНИ-Хабитат мрежу, иницијатор и реализатор партнерства факултета са
УН-Хабитатом у оквиру којег је иницирала и реализовала потписивање
више меморандума о разумевању са универзитетима у Русији, Шпанији,
Француској, као и осмислила, разрадила и аплицирала са међународним
пројектом под називом „CITYINTERFACE“, у којем је факултет лидер, а за
који се чека одговор за одобрење

2.2
2.2.1

2013

Иницијатор сарадње са Goethe-Institute Belgrade, на основу успешних
резултата Летње радионице: Интегрални урбани дизајн у регенерацији
Савамале,

2011

Председник комисије за мале јавне набавке у поступку тендера за
финансирање
објављивања монографије: Урбана регенерација
заштићених амбијенталних целина – Подграђе тврђаве Бач,

2011

Лидер испред Архитектонског факултета (на основу одлуке декана проф. др
Владимира Мака) у апликацији за ФП7 пројекат ЕУ под називом URBINC.
Активан рад у писању апликације кроз остварење сарадња са парнером
лидером FGM-AMOR Грац, Аустрија, општином Бач и Градом Краљевом као
корисницима научно-истраживачких резултата.

2004-2006

Секретар Магистарског курса научног степена: Урбанистичко планирање,
дизајн и менаџмент, руководилац курса: проф. др Нада Лазаревић – Бајец.

2.2.2
2.2.3

2.2.4

Члан стручног, законодавног или другог органа и комисија у широј
друштвеној заједници.
Руковођење активностима од значаја за развој и углед факултета, односно
Универзитета.
Руковођење или учешће у ваннаставним активностима студената.
Напомена: Руковођење или учешће у ваннаставним активностима
студената већ је детаљно наведено по појединачним референцама у
оквиру следећих ставки: 1.1.2
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2.2.5

2.2.6

Учешће у наставним активностима који не носе ЕСПБ бодове (перманентно
образовање, курсеви у организацији професионалних удружења и
институција или сл.).
Домаће или међународне награде и признања у развоју образовања или
науке.

САРАДЊА СА ДРУГИМ ВИСОКОШКОЛСКИМ, НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИМ
УСТАНОВАМА, ОДНОСНО УСТАНОВАМА КУЛТУРЕ ИЛИ УМЕТНОСТИ У
ЗЕМЉИ И ИНОСТРАНСТВУ
2.3.1 Учешће у реализацији пројеката, студија или других научних остварења са
другим високошколским или научноистраживачким установама у земљи
или иностранству.
Међународни научно-истраживачки пројекти
2015
Партиципант у оквиру The European Network on Smart Inorganic Polymers
synergies the European activities in relevant areas, Cost action 1302,
www.sisps-cost.org/home/index.html
2.3

2014

Партиципант у оквиру ЕУ програма Lifelong Learning Program – OIKONET:
A Global Multidisciplinary Network on Housing Research and Learning,
www.oikonet.org

2011

Учешће у Научно-истраживачком пројекту Просторни, еколошки,
енергетски и друштвени аспекти развоја насеља и климатске промене међусобни утицаји, финансираном од стране Министарства за науку и
технолошки развој Републике Србије.

2006-09

Учешће у PARAMOUNT - EU Project FP6-2004-TREN 3, Priority 6.2
Sustainable Surface Transport, Specific Support Action (Part E), FP6 Научно
истраживачки пројекат ЕУ у области одрживих транспортних система са
основним циљем дисеминације знања и искустава међу чланицама ЕУ и
Западно балканском региону. European Commission, Directorate General for
Energy
and
Transport,
Directorate
D,
Coordinator
in
EU:
Forschungsgesellschaft Mobilität gemeinnützige GmbH FGM AMOR Austrian
Mobility Research (AMOR), српски партнер Архитектонски факултет
Универзитета у Београду.

2005-08

Учешће у Научно-истраживачком пројекту Архитектонског факултета у
Београду Менаџмент урбане обнове и регенерације регија Србије,
пројекат финансиран од стране Министарства науке и технолошког развоја
Републике Србије.

2003

учесник и ментор у Интернационалном интердисциплинарном пројекту
"PAPS"; Архитектонски факултет Универзитета у Београду, Уневрзитет
умнетности у Београду; Шумарски факултет у Београду, City of New York –
Department of Cultural Affairs – Programme "Percent for Art".
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2.3.2
2.3.3

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

2.3.4
2.3.5
2.3.6

Учешће у програмима размене наставника и студената.
Учешће у изради и спровођењу заједничких студијских програма.
Гостовања и предавања по позиву на универзитетима у земљи или
иностранству.

3.0

ОСТАЛО

3.1

ОСТАЛЕ ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ

3.2

ОСТАЛИ НЕКАТЕГОРИСАНИ И НЕОБЈАВЉЕНИ РАДОВИ
3.2.1

Радови у процедури објављивања

3.3

ОСТАЛА ИСТРАЖИВАЊА

3.4

ВЕШТИНЕ
Вештине колаборативног планирања: Сертификован УН-Хабитат тренер
за вештине унапређења комуникације медијације, фасилитације,
преговарања, изградње тима;
Рачунарски алати: Microsoft Office, ArcView GIS – сертификат GISDATA,
Access, AutoCad, Rinocheros, Adobe Photoshop, Adobe In Design, Adobe
Acrobat Professional, CorelDraw, DreamViver

ДР ТАТЈАНА МРЂЕНОВИЋ, дипл. инж. арх., рођена је 1975. године у Београду, где је
завршила Трећу београдску гимназију и дипломирала на Архитектонском факултету у
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Београду 2001. године са просечном оценом 8.63. 2003. уписује последипломски
магистарски курс научног степена на Архитектонском факултету Универзитета у
Београду под називом „Урбанистичко планирање, дизајн и менаџмент“ на којем полаже
све испите. 2005. године као један од четири најбоља студента на магистеријуму бива
трансферована на докторске академске студије Архитектонског факултета у Београду
на којем полаже све испите са укупном просечном оценом 9,94. 2012. је одбранила
докторску дисертацију под називом: “ПРИНЦИПИ ИНТЕГРАЛНОГ УРБАНОГ ДИЗАЈНА У
ПРОЦЕСУ УРБАНЕ РЕГЕНЕРАЦИЈЕ”, пред комисијом проф. др Владан Ђокић (ментор),
проф. др Зоран Никезић, проф. др Мина Петровић, са оценом 10. 2015. године је
промовисана у звање ДОКТОРА НАУКА – АРХИТЕКТУРА на Универзитету у Београду.
2011. стиче лиценцу за одговорног урбанисту. Од 2002. године се перманентно
усавршава на професионалним курсевима у земљи и иностранству у области урбаног
дизајна и планирања, као и на међународним научним конференцијама. Татјана
Мрђеновић је аутор четири рада у међународним часописима, три рада у часописима
домаћег значаја, две монографије истакнутог националног значаја; једног практикума за
студенте, три поглавља у монографијама међународног значаја; четири поглавља у
монографијама националног значаја; дванаест техничких решења; шеснаест (18)
саопштених и публикованих радова на међународним конференцијама; пет саопштених
и публикованих радова на националним скуповима; учесница је у два домаћа и четири
међународна ЕУ научно-истраживачка пројекта; добитница је две награде међународног
значаја, два признања међународног значаја; две награде домаћег, ко-ментор у изради
докторске дисертације (доктор еуропеус) у сарадњи са Универзитетом Ла Сапиенца у
Риму. Ментор је у награђеном студенском раду националног значаја; излагач је на више
изложби националног и међународног значаја; ауторка и учесница је у изради,
координацији, експертизи и синтези више просторних, генералних и планова детаљне
регулације као и урбанистичких пројеката и студија. Члан је научних и органиационог
одбора међународних конференција као и уредник тематских зборника и научних
часописа. Консултант је у оквиру међународних организација УН-Хабитат и ГТЗ-КВД на
програмима интегралног урбаног развоја.

28

Др Иван Ж. Симић, маст. инж. арх.

БИОГРАФИЈА КАНДИДАТА
OСНОВНИ ПОДАЦИ
Иван Ж. Симић рођен је 1983. године у Београду.
ПОДАЦИ О ОБРАЗОВАЊУ
Основне и мастер студије
2004

Дипломирао на Основним академским студијама Универзитета у Београду
– Архитектонском факултету са просечном оценом 8,68

2008

Дипломирао на Мастер академским студијама Универзитета у Београду –
Архитектонском факултету са просечном оценом 9,59 (са оценом 10 на
дипломском испиту)

2008

Специјалистичке студије „Урбана обнова и градови у новом миленијуму“

Докторске студије
2017

Докторирао на Универзитету у Београду – Архитектонском факултету са
оценом 10 (100 поена) - Научна област „Архитектура и урбанизам”, Ужа
научна област „Урбанизам и просторно планирање“, тема „Могућности
унапређења резилијентности урбане форме на климатске промене“,
ментор в. проф. др Александра Ступар
Стечено звање: доктор наука – архитектура и урбанизам

ДОДАТНО УСАВРШАВАЊЕ
КРЕТАЊЕ У СЛУЖБИ
Рад у настави
2010 – 2016 Запослен као сарадник у звању асистента за ужу научну област Урбанизам
и просторно планирање на Универзитету у Београду Архитектонском
факултету
2008 – 2010 Запослен као сарадник у звању сарадник у настави за ужу научну област
Урбанизам и просторно планирање на Универзитету у Београду
Архитектонском факултету
2006 – 2008 Демонстратор/сарадник у
Архитектонском факултету

настави

на

Универзитету

у

Београду

Професионална пракса
2007 – 2008 Архитектонски студио ARS REGIA
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1.0.

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

1.1.

НАСТАВНИ РАД

1.1.1. Рад у настави на Универзитету у Београду - Архитектонском факултету
ДЕПАРТМАН ЗА УРБАНИЗАМ
2008- 2015
асистента:

Рад у настави у својству сарадника у звању асистента приправника и
Основне академске студије:
Студијска целина основе урбанизма – Град: форме и процеси
(2014/2015)
Модул 3 – Увод у урбанизам, Курс 3.1. Грађена средина
(2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014)
Модул 11 – Урбана структура и функције, Курс 11.1. Урбана структура
(2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014)
Модул 17 – Изборни модул, Курс 17.2.8. Изборни предмет 2 – Мобилност
у граду (2012/2013)
Модул 18 – Студио пројекат 3 – урбанизам
(2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014,
2014/2015)
Модул 19 – Студио пројекат 4 – синтеза
(2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014)
Модул 21 – Планирање и обнова градова, Курс 21.1. Увод у урбанистичко
планирање (2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014,
2014/2015)
Мастер академске студије:
М4. Пројекат 1 – Студио, М4.1.2. Флексибилан градски простор
(2008/2009, 2009/2010)
Модул М4 – Студио архитектонско-урбанистички пројекат
(2010/2011, 2013/2014)
МАСУ – М1.5. – Интегрална анализа територије
(2012/2013, 2013/2014, 2013/2014, 2014/2015)

2006-2008

Рад у настави у својству демонстратора:

ДЕПАРТМАН ЗА АРХИТЕКТУРУ (демонстратор)
Основне академске студије:
Студио пројекат 1 – Архитектура
(2005/2006, 2006/2007, 2007/2008)
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1.1.2. Организација и координација студентских путовања, изложби и радионица
2015

Члан тима за организацију и поставку изложбе (на челу са доц. др
Данијелом Миловановић Родић) студентских радова „Дизајн нове
урбаности: град као ресурс“ израђених на предмету Увод у урбанистичко
планирање

2014

Члан тима за организацију и поставку изложбе поводом RIBA акредитације
студијских програма Архитектонског факултета у Београду

2013

Координатор изложбе студентских радова (са в. проф. др Александром
Ступар)"Belgrade 2030: Brown, Green and Blue", на 12.годишњој
међународној конференцији IAS-STS у Грацу, Аустрија.

2011

Сарадник при организацији међународне изложбе студентских радова
„УрбанЛАБ – вишепородично становање“, АФ, Београд (каталог за
изложбу на српском и енглеском 'UrbanLAB
Beograd - Maribor,
Вишепородично становање, уредници: мр Александра Ђукић, Др
Александра Ступар, Универзитет у Београду, Архитектонски факултет,
Београд, 2011, ISBN 978-86-7924-052-1, рецензенти: др Ева Ваништа
Лазаревић, Владимир Лојаница).

2009

Организатор (са в. проф. др Александром Ступар) изложбе студентских
радова „Трећи Београд - Технополис“ на Архитектонском факултету у
Београду

1.1.3. Предавања на Универзитету у Београду-Архитектонском факултету
Основне академске студије
2010 – 2014 „Студија случаја куће, улице и блока- упутства за израду вежби“, на
предмету Модул 3 – Увод у урбанизам, Курс 3.1. Грађена средина,
руководилац предмета проф. др Зоран Никезић
Мастер академске студије
2013 – 2014 Тематска предавања на предмету Модул М4 – Студио архитектонскоурбанистички пројекат, наставник: в. проф. др Александра Ступар
Докторске академске студије
2017

Презентација докторске дисертације и метода научног истраживања, на
предмету: Изборни предмет МУ, наставник: в. проф. др. Александра Ступар

1.1.4. Рад у настави изван Универзитета у Београду
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1.2 НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ, ОДНОСНО УМЕТНИЧКИ РАД
1.2.1

Научно-истраживачки рад (Научна библиографија кандидата са
категоризацијом резултата)
1.2.1.1 Монографије, монографске студије, тематски зборници,
лексикографске и картографске публикације међународног значаја
(М10)
1.2.1.2 Радови објављени у научним часописима међународног значаја;
научна критика; уређивање часописа (М20)
М22_ Рад у међународном часопису
Stupar, A., Mihajlov, V., Simić, I.: Towards the Conceptual Changes in
Architectural Education: Adjusting to Climate Change, Sustainability, ISSN
2071-1050, doi:10.3390/su9081355, (indexed by Science Citation Index
Expanded, Social Sciences Citation Index, Current Contents - Agriculture,
Biology & Environmental Sciences, Current Contents - Social & Behavioral
Sciences)
Simić, I., Stupar, A., Djokić, V.: Building the Green Infrastructure of Belgrade:
The Importance of Community Greening, Sustainability, ISSN 2071-1050, doi:
10.3390/su9071183, (indexed by Science Citation Index Expanded, Social
Sciences Citation Index, Current Contents - Agriculture, Biology &
Environmental Sciences, Current Contents - Social & Behavioral Sciences)
М24_ Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном
одлуком
Simić. I., Bajčetić,R.: Small Towns as Mediators Towards Spatial Resilience:
The Case Study of Network of Settlements in Vojvodina Region- Facta
universitatis - series: Architecture and Civil Engineering, vol. 14, no. 3, 2016, pp
331-342, doi: 10.2298/FUACE1603331S, (ISSN ISSN 0354-4605 (Print), ISSN
2406-0860 (Online))
Ciric, V., Colic, R., Maruna, M., Simic, I., Stefanovic, L., Tadi, M., Zadeh, M.:
Urban Morphology, Environmental Performances Energy Use: A Holistic
Transformation Approach Approach to Block 39 in Belgrade (Serbia) Via IMM,
International Journal of Research in Engineering and Science (IJRES), 4 (11),
2016, pp. 80-86, SCOPUS, INDEX COPERNICUS, ISSN (Online): 2320-9364,
ISSN (Print): 2320-9356 (M24), www.ijres.org
1.2.1.3 Зборници међународних научних скупова (М30)
М33_Саопштење са међународног скупа штампано у целини
Simić, I., Grujičić A., Stupar, A., „Los Angeles of Blade Runner (1982):
Schizophrenia, Pastiche and Heterotopia of Late Capitalism“, in: Proceedings
of International Scientific Conference „On Architecture“, Sustainable Urban
Society Association (STRAND), Belgrade, 2017, pp. 147-152, ISBN 978-8689111-16-3
Simić, I., Gruičić, A., „Globalisation Settings of Architecture and Branding
Contemporary City: The Case of Berlin“, in: Proceedings of International
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Scientific Conference and Exhibition Scale of Design – From Micro to Macro,
Sustainable Urban Society Association (STRAND), Belgrade, 2016, pp. 103110, ISBN 978-86- 89111-14- 9
Maruna, M., Tadi М., Čolić, R., Stefanović, L., Zadeh, M., Simić, I., Ćirić, V.
(2015). Sustainable Development of a New Pilot Neighbourhood in Belgrade
Using IMM Methodology. Italian-Serbian Cooperation on Science,Technology
and Humanities (edited by P.R. Andjus, P. Battinelli). University of Belgrade, 15
November. Publisher. ISBN 978-86-7522-048-0
Simić, I, Stupar, A.: "Sustainable Design Models for the Belgrade Waterfront
District "Bara Venecija", Conference Proceedings of the 50th ISOCARP
Congress, Gdynia, Poland, 23-26 September, 2014, pp. 1334-1337., ISBN 97894-90354-30-5
Simić, I., Bajić, T.: „Green and Blue Spaces: Integral Urban Design as a Toolkit
for Climate Change Adaptation in the Case of Smaller Settlements in Vojvodina
Region”, Conference Proceedings of the2nd International Scientific Conference
RESPAG, Belgrade, May 22-25, 2013, pp. 1116-1125. Belgrade: IAUS.
Simić, I, Milojkić, D.: "The Principles of Sustainability in Goals and Projects in
Local Strategic Plans in Serbia", in: Conference Proceedings of the STRAND
International Conference: "New Urbanity: Cities vs. Global Challenges",
STRAND - Sustainable Urban Society Association, 2012,pp. 227-234.
Simić, I., Stupar, A., Nikezić, Z.: "Going Green - How to Change the Rural in
Order to Sustain the Urban",in: Conference Proceedings of theGreen Design
Conference Sarajevo, International Council for Research and Innovation in
Building and Construction (CIB),Working Commission W115 and theUniversity
of Twente, the Netherlands, Sarajevo Green Design Foundation, Bosnia and
Herzegovina, September 2012,Sarajevo, BH, ISNB 978-90-365-3451-2 pp.
124-128.
Simić, I.: “Urban batteries/incubators: recognizing and using the energetic
potential of small urban and rural areas of Vojvodina region”, in: Conference
proceedings of 10th Annual IAS-STS Conference 'Critical Issues in Science and
Technology Studies', Institute for Advanced studies on Science, Тechnology
and Society, ed. Hofstatter Birgit, Getzinger Gunter, Graz, Austria, May 2011,
ISBN 9783-9502678-4-6, CD: \Contributions paper IAS-STS 11/.
М34_Саопштење са међународног скупа штампано у изводу
Stupar, A., Mihajlov, V., Simić, I.: (R)urban Synergy Reconsidered: The Role of
Information Networks in Climate Change Adaptation and Mitigation, in: Book of
Abstracts of 4th International Academic Conference Places and Technologies
– Keeping Up With Technologies in the Context of Urban and Rural Synergy,
Sarajevo, June 8th – 9th, 2017, p.81,ISBN 978-9958-691-55-3
Tadi М., Stefanovic, L., Maruna, M., Zadeh, M., Colic, R., Simic, I., Ciric, V.
(2015). Sustainable Development of a new pilot neighbourhood in Belgrade, via
IMM methodology. Book of abstracts of the 2015 European Urban Research
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Association Conference: Transforming cities, transformative cities. Sibiu,
Romania, 2015, 17-20 September.
1.2.1.4 Монографије националног значаја (М40)
М44_Поглавље у књизи М41 или рад у истакнутом тематском
зборнику водећег националног значаја
Simić, Ivan: Interview with Interview with Manuel Orazi, - Interviews ǀ ISSUES?
Concerning the Projects оf Peter Eisenman. On Architectural Education,
University of Belgrade Faculty of Architecture, Belgrade, 2015, pp. 098-106.,
ISBN 978-86-7924-142-9
М45_Поглавље у књизи М42 или рад у тематском зборнику
националног значаја
Simić, I., Stupar, A.: „Zelena infrastruktura Beograda kao (re)generativni prostor
biofilije“, u: Đokić, V, Lazović, Z. (ur.) Uticaj klimatskih promena na planiranje i
projektovanje:Srbija. Arhitektonski fakultet, Beograd, 2015, str. 29-45, ISBN
978-86-7924-156-6
Simić, I., Stupar, A.: „Održivi modeli urbanog dizajna za beogradsko priobalje:
Bara Venecija kao prostor izazova“, u: Đokić, V, Lazović, Z. (ur.) Uticaj
klimatskih promena na planiranje i projektovanje:smernice i preporuke.
Arhitektonski fakultet, Beograd, 2014, str. 80-98, ISBN 978-86-7924-138-2
Stupar, A., Simić, I.: “Urbana otpornost kao osnova za kreiranje novih principa
urbanog dizajna“. U: Đokić, V, Lazović, Z. (ur.) Uticaj klimatskih promena na
planiranje i projektovanje:kreiranje strategija i obrazaca. Arhitektonski fakultet,
Beograd, 2013, str. 148-164, ISBN 978-86-7924-118-4
1.2.1.5 Радови у часописима националног значаја (М50)
М51_Рад у врхунском часопису националног значаја
Симић, И., Михајлов, В.: Просторно-морфолошки потенцијалиразвоја
мањих насељау Војводини према концепту „Зеленог” града.
Архитектура и урбанизам, број 43, Београд, 2016, стр. 35-45,doi:
10.5937/a-u0-1106, ISSN 0354 – 6055 (штампано издање), ISSN 2217-8074
(Online)
1.2.1.6 Зборници националних научних скупова (М60)
М64_Саопштење са скупа националног значаја штампано у изводу
Stupar, A., Simić, I.: Rezilijentnost i(ili) održivost? Klimatska neizvesnost kao
faktor u planiranju gradova, Zbornik sažetaka prve naučne konferencije „Urbana
bezbednost i urbani razvoj“, Fakultet za bezbednost i Arhitektonski fakultet
Univerziteta u Beogradu, Beograd, jun 2017, str. 101, ISBN 978-86-80144-108
1.2.1.7 Одбрањена докторска дисертација (М70)
Иван, Ж. Симић (2017) „Могућности унапређења резилијентности урбане
форме на климатске промене“, ментор в. проф. др Александра Ступар.
Београд: Универзитет у Београду – Архитектонски факултет.
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1.2.1.8 Техничка решења (М80)
М81_Ново техничко решење на међународном нивоу
М82_Ново техничко решење на националном нивоу
1.2.1.9 Патенти (М90)
1.3 ПРИСТУПНО ПРЕДАВАЊЕ
Кандидат др Иван Симић је одржао приступно предавање на
Архитектонском факултету, на задату тему под насловом „Резилијентност
процеса урбане регенерацијеу савременом граду“ пред Комисијом
22.05.2018. године у сали 200. Комисија је донела оцену предавања (као
просечну оцену појединачних оцена сваког члана Комисије) и она износи
4,80.
1.4 СТРУЧНО-УМЕТНИЧКИ РАД
1.4.1 Изведена дела, награде, студије, изложбе, жирирања конкурса и кустоски
рад од међународног значаја (М100)
1.4.1.1 Изведено (ауторско) дело међународног значаја (објављено или
публиковано) (М101)
1.4.1.2 Награда на међународном конкурсу (М102)
1.4.1.3 Студија,
експертиза
заснована
на
научноистраживачкој
методологији (М103)
1.4.1.4 Награда за дело у међународној изложби из области архитектуре,
урбанизма и дизајна са вишејезичним каталогом (М104)
1.4.1.5 Учешће на међународној изложби из области архитектуре,
урбанизма и дизајна са вишејезичним каталогом са рецензијом (М105).
1.4.1.6 Учешће у жирију међународног конкурса (М106)
1.4.1.7 Кустоски рад на међународној изложби из области архитектуре,
урбанизма и дизајна са вишејезичним каталогом са рецензијом (М107)
1.4.2

Изведена дела, награде, студије, изложбе од националног значаја (М100)
1.4.2.1 Изведено (ауторско) дело са публикацијом у националном
часопису (реализовани архитектонски објекат, ентеријер или јавни простор који
је објављен или публикован у водећем националном часопису или монографији
са критичким освртом независног аутора) (М108)
1.4.2.2 Награда на конкурсу у Републици (М109)
Конкурс „Shared cities – Creative momentum: Urban hub 2“: пројекат
„Шкоград: експеримент у заједничком стварању дељеног града“, I награда,
аутор са Ањом Петровић, Јеленом Јоксимовић, Предрагом Милићем,
Мирјаном Утвић, Наталијом Остојић и Оливером Петровић, (2017).
Конкурс „Нова места“ за уређење малих јавних површина у Новом саду,
аутор са М. Симић, В. Трбић и О. Петровић, Похвала и препорука за
извођењеанкетне зоне локацијетрга у МЗ Ковиљ, (2017).
Конкурс за идејно урбанистичко-архитектонско решење зоне Међај у
Ужицу, I награда, (аутор са Д. Милојкић и З. Матић), (2008).
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1.4.2.3 Студија, експертиза у Републици, регионима (М110)
1.4.2.4 Награда – признање на изложби у Републици Србији из области
архитектуре, урбанизма и дизајна са каталогом са рецензијом (М111)
1.4.2.5 Учешће на националној изложби из области архитектуре,
урбанизма и дизајна са каталогом са рецензијом (М112)
1.4.2.6 Стратешки документ регионалног нивоа (М122)
1.4.3 Остале релевантне стручно-уметничке референце
1.4.3.1 Урбанистички планови, пројекти и студије
1.4.3.2 Изведени објекат
1.4.3.3 Изведени ентеријер или пројекат ентеријера
1.4.3.4 Архитектонско-урбанистички пројекти
1.4.3.5 Остали стручни и уметнички радови
1.4.3.6 Учешће на међународним и националним конкурсима
Конкурс „Architects in mission“ за идејно архитектонско-урбанистичко
решење модела за кинеско село Хуесиан, коаутор са О. Петровић, Н.
Ристић, П. Петричевић и Н. Остојић, ужи избор радова (2014)
Конкурс за идејно архитектонско-урбанистичко решење комплекса
болнице Ха Лонг у Вијетнаму, аутор у сарадњи са АТИ Пројектом (ATI
Project), Пиза, Италија, (2010)
Конкурс за идејно архитектонско-урбанистичко решење пијаце на Сењаку
(2010)
Конкурс за идејно урбанистичко-архитектонско решење зоне Међај у
Ужицу, I награда, коаутор са Данијелом Милојкић и Зораном Матић (2008)
1.4.3.7

Остала учешћа у жиријима
Члан жирија у студентском архитектонском конкурсу за избор најбољих
пројеката за штанд кућних апарата компаније „Bosch“ и „Техноманије“
(2013)

1.4.3.8

Остала учешћа на изложбама
Изложба конкурсних пројеката за идејно урбанистичко архитектонско
решење „Три трга“ централној зони Београда, Београд – коаутор са З.
Никезић, А. Никезић, Д. Марковић, М. Младеновић, Н. Ристић, А.
Симоновић (2015)
Изложба и каталог конкурсних пројеката за идејно архитектонско –
урбанистичко решење пијаце на Сењаку, Београд – коаутор са Маријаном
Симић и Димитријем Радосављевићем (2010)
Изложба и каталог конкурсних пројеката за идејно архитектонско –
урбанистичко решење стамбено-пословног објекта у Мачванској улици,
Београд – коаутор са Јелицом Јовановић и Марком Ђурићем (2007)
Изложба најбољих студентских радова М5.1 студио пројекат „Generative
warp“, галерија „Озон“, Београд (2007)
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Међународна изложба студентских радова „Трансформација Булевара
Јурија Гагарина у Београду“, Универзитет Ла Сапијенца, Рим, Италија
(2006).
1.4.3.9 Учешће на стручним семинарима, конференцијама, округлим
столовима, радионицама, манифестацијама
Учешће на конференцији „Градови за све“ на Миксер фестивалу у
Београду, престављање пројекта „Урбано-образовни експеримент:
Шкоград“, заједно са Ањом Петровић, Јеленом Јоксимовић, Предрагом
Милићем, Мирјаном Утвић, Наталијом Остојић и Оливером Петровић
(2017).
Учешће по позиву на међународном стручном семинару „Making urban
nature“у Београду у организацијиудружења „Ко гради град“ (2017).
1.4.3.10
карактера

Радови у стручном часопису или другој публикацији стручног

1.4.3.11
Остале награде и признања
2017 Прва награда за пројекат „Шкоград – обнова основне школе на Лединама“
на међународном такмичењу за најбољи пројекат за „crowdfunding“
финансирање, Belgrade Crowdfunding Convention, Београд, јун 2017,
коаутор са Ањом Петровић, Јеленом Јоксимовић, Предрагом Милићем,
Мирјаном Утвић, Наталијом Остојић и Оливером Петровић.
2015-2016 Добитник гранта за дугорочни боравак у својству гостујућег
истраживача сарадника на Институту за напредне друштвено-технолошке студије
у Грацу, Аустрија (IAS-STS, Graz, Austria)
1.4.3.12 Наступи у медијима у циљу доприноса академској и широј заједници
1.4.3.13 Наступи у општој периодици
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2.0 ИЗБОРНИ УСЛОВИ
2.1
2.1.1
2.1.2

2.1.3
2.1.4

СТРУЧНО-ПРОФЕСИОНАЛНИ ДОПРИНОС
Председник или члан уређивачког одбора научног часописа или зборника
радова у земљи или иностранству.
Председник или члан организационог одбора или учесник на стручним или
научним скуповима националног или међународног нивоа.
2017 Члан програмског одбора научног скупа „Паметан град – први дан у
будућности“, у организацији Архитектонског факултета Универзитета у
Београду, Националне организације провајдер паметних градова Србије и
Савеза друштава инжењера и техничара града Пожаревца, Пожаревац,
07, април 2017.
Председник или члан у комисијама за израду завршних радова на
академским специјалистичким, мастер и докторским студијама.
Аутор или коаутор елабората или студија.
2012 Коаутор студије и водича (руководиоци и коаутори студије в. проф. Урош
Радосављевић и проф. др Саша Недељковић, коаутор Данијела Милојкић)
„Аутентично етно – студија развоја сеоског туризма на подручју општине
Неготин“ у оквиру сарадње Архитектонског факултета са општином
Неготин и Немачке агенције за техничку сарадњу (GIZ) у изради плана за
одрживи развој сеоског туризма источне Србије.

2.1.5

Руководилац или сарадник у реализацији пројеката.
2008 – 2010 Научно-истраживачки пројекат „Развој и демонстрација хибридног
активног и пасивног система коришћења сунчеве енергије за грејање,
природну вентилацију, хлађење, вештачко осветљење и друге потребе
електричне енергије“. Пројекат у оквиру националног програма енергетске
ефикасности“ - сарадник на пројекту.

2.1.6

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

2.1.7
2.2
2.2.1

ДОПРИНОС АКАДЕМСКОЈ И ШИРОЈ ЗАЈЕДНИЦИ
Председник или члан органа управљања, стручног органа, помоћних
стручних органа или комисија на факултету или универзитету у земљи или
иностранству.
2014 - 2015 Члан Комисије за припрему пријемног испита на Архитектонском
факултету Универзитета у Београду
2013 - 2015 Члан комисије за припрему акредитације Универзитета у Београду
Архитектонског факултета према стандардима RIBA (Royal Institute of
British Architects)
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2.2.2

Члан стручног, законодавног или другог органа и комисија у широј
друштвеној заједници.
2018 Члан Програмске комисије Центра за промоцију науке (ЦПН) за избор
најбољих пројеката- идејних решења експоната у парковима науке (у
оквиру Јавног позива за финансирање пројеката промоције науке ЦПН).
2013 -2015
Координатор за програм Мастер академских студија у процесу
акредитације Универзитета у Београду Архитектонског факултета према
стандардима RIBA (Royal Institute of British Architects)

2.2.3
2.2.4

Руковођење активностима од значаја за развој и углед факултета, односно
Универзитета.
Руковођење или учешће у ваннаставним активностима студената.
Међународне и националне изложбе студената:
2017 Руководилац студијског путовања и ментор на SCOPES међународној
студентској радионици у Сарајеву (заједно са Харисом Пиплашом и
Михаелом Валчаком), у организацији ETH Zurich и Архитектонског
факултета у Београду.
2013 Међународна изложба студентских радова студија СП4 (руководиоци
проф. др Зоран Никезић, проф. др Александра Ступар, сарадник Иван
Симић) у оквиру конференције 13th annual IAS-STS Conference „Critical
Issues in Science and Technology Studies“, Institute for Advanced Studies on
Science, Technology and Society
, 6-7 May 2013, Graz, Austria;
2011 Међународна изложба студентских радова „УрбанЛАБ – вишепородично
становање“, АФ, Београд (каталог за изложбу на српском и енглеском
'UrbanLAB Beograd-Maribor, Вишепородично становање, уредници: Мр
Александра Ђукић, Др Александра Ступар, сарадници: Милена
Вукмировић, Иван Симић, Универзитет у Београду, Архитектонски
факултет, Београд, 2011, ISBN 978-86-7924-052-1, рецензенти: др Ева
Ваништа-Лазаревић, Владимир Лојаница');
2011 Међународна изложба студентских радова 'УрбанЛАБ – вишепородично
становање', Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, Slovenia

2.2.5

Учешће у наставним активностима који не носе ЕСПБ бодове (перманентно
образовање, курсеви у организацији професионалних удружења и
институција или сл.).
2017 Ментор (у сарадњи са доц. др Иваном Ракоњац и mast. eng. arch.
Михаелом Валчаком) на SCOPES међународној студентској радионици у
организацији ETH Zurich и Архитектонског факултета у Београду
2014 Ментор (у сарадњи са доц. др Данијелом Миловановић Родић) на
студентској радионици „Од идеје до пројекта“ на стручном скупу „Нови
модели становања за угрожене у поплавама“ у организацији
Архитектонског факултета Универзитета у Београду.
2013-2014
Организација, координација и реализација радионице „Мој
портфолио“ за студенте Универзитета у Београду Архитектонског
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факултета на Основним и Мастер студијама у оквиру процеса
акредитације Универзитета у Београду Архитектонског факултета према
стандардима RIBA (Royal Institute of British Architects)
2.2.6

Домаће или међународне награде и признања у развоју образовања или
науке.

САРАДЊА СА ДРУГИМ ВИСОКОШКОЛСКИМ, НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИМ
УСТАНОВАМА, ОДНОСНО УСТАНОВАМА КУЛТУРЕ ИЛИ УМЕТНОСТИ У
ЗЕМЉИ И ИНОСТРАНСТВУ
2.3.1 Учешће у реализацији пројеката, студија или других научних остварења са
другим високошколским или научноистраживачким установама у земљи
или иностранству.
Национални научно-истраживачки пројекти
2011- 2016 Научно-истраживачки пројекат ТР 43007 „Истраживање климатских
промена и њиховог утицаја на животну средину: праћење утицаја,
адаптација и ублажавање“, потпројекат: „Утицај климатских промена на
планирање урбаног и руралног развоја у циљу очувања животне средине“,
- истраживач сарадник. Руководилац потпројекта проф. др Владан Ђокић,
Архитектонски факултет Универзитета у Београду, руководилац пројекта
проф. др Ратко Кадовић, Шумарски факултет Универзитета у Београду
(Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије, Сектор за
технолошки развој);
2.3

Међународни истраживачки пројекти:
2015 – 2016 Научно-истраживачки пројекат „Urban Resilience as a Foundation for
Creating the New Principles of Urban Design“ у оквиру програма
међународне сарадње Института за напредне друштвено-технолошке
студије у Грацу, Аустрија (IAS-STS, Graz, Austria), учешће у својству
гостујућег истраживача-сарадника
2013 – 2015 Учешће у својству коаутора студије „Sustainable Development of a New Pilot
Neighborhood in Belgrade Using IMM Methodology“ као резултат сарадње
Политехничког Универзитета у Милану (Politecnico di Milano) и
Архитектонског факултета Универзитета у Београду, заједно са Тади М.,
Стефановић, Л., Маруна, М., Задех, М., Чолић, Р. и Ћирић, В. Студија
рађена у оквиру пројекта међународне билатералне научне-технолошке
сарадње између Италије и Србије „AIS3: Italian - Serbian Cooperation on
Science, Technology and Humanities“, руководиоци пројекта Павле Р. Анђус
и Паоло Батинели, у организацији Амбасаде Италије, Министарства за
науку, образовање и технолошки развој РС и Удружења научника и
истраживача Италије и Србије (AIS3).
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2.3.2

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

2015 – 2016 Ангажовање у својству гостујућег ко-ментора при изради синтезног
урбанистичког дипломског пројекта „Il Futuro delle Origini - Riqualificazione
degli insedimenti rurali nell’Altopiano di Vlasina, Serbia“. Студент: Јелена
Вукчевић; Ментор: Ромео Фаринела; ко-ментори: Сара Малдина и Иван
Симић; Аритектонски факултет Универзитета у Ферари, Италија.
2.3.3

Руковођење или чланство у органима или професионалним удружењима
или организацијама националног или међународног нивоа.
Члан Друштва архитеката Београда

2.3.4 Учешће у програмима размене наставника и студената.
2015 – 2016 Гостујући истраживач Института за напредна друштвено-технолошка
истраживања у Грацу (IAS-STS, Graz), где борави у току зимског и летњег
семестра 2015/2016. године, као сарадник на постдипломском
истраживању везаном за одрживост урбане форме.
2007 Радионица „City as an educational polygon, Smart City, case of Florence“,
fondazione „Romualdo del Bianco“, Фиренца, Италија.
2.3.5
2.3.6

Учешће у изради и спровођењу заједничких студијских програма.
Гостовања и предавања по позиву на универзитетима у земљи или
иностранству.
2016 Гостујуће предавање „Urban Resilience as a Foundation for Creating the New
Principles of Urban Design” на Институту за напредна друштвенотехнолошка истраживања у Грацу (IAS-STS, Graz) у оквиру програма
размене истраживача, „IAS-STS fellowship programme 2015-2016“.

3.0
3.1

ОСТАЛО
ОСТАЛЕ ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ
Апликација за научно-истраживачке пројекте

2012 – 2016 Учествоваo је у припреми документације и аплицирању за више
националних и међународних научно-истраживачких пројекта
3.2

ОСТАЛИ НЕКАТЕГОРИСАНИ И НЕОБЈАВЉЕНИ РАДОВИ
3.2.1 Преводи стручних и научних текстова
Simić, I., Cizler, J.: „Oto Fraj – Moja strast su lakoća i pokretljivost“ U Bojanić,
P. i Đokić, V. (ur.), Dijalozi sa arhitektama: o reči arhitekte kao arhitekturalnom
aktu. (Beograd: Arhitektonski fakultet, 2011). str. 084-089 (Rauterberg, Hanno,
“Frei Otto” in Talking Architecture, (Munich-Berlin-London-New York, Prestel,
2008), str. 130-135. (ISBN 978-86-7924-057-6)
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3.3
3.4

ОСТАЛА ИСТРАЖИВАЊА
СТРАНИ ЈЕЗИЦИ
Говори и пише енглески језик, служи се немачким
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ДР ИВАН СИМИЋ, основне студије на Архитектонском факултету Универзитета у
Београду уписује 2002. a завршава 2006. године са просечном оценом 8.68. Мастер
академске студије на истом факултету завршава 2008. године са просечном оценом
9.59. Дипломски рад/Мастер тезу „Градски хотел на Тргу Републике“ одбранио је оценом
10 (десет). Даље школовање наставља 2008. на истом факултету уписом на
специјалистичке студије „Урбана обнова- градови у новом миленијуму“, где је положио
све програмом предвиђене испите. Докторске академске студије уписује 2009. године.
Докторску тезу под називом „Могућности унапређења резилијентности урбане форме на
климатске промене“ из научне области Aрхитектура и урбанизам и уже научне области
Урбанизам и просторно планирање одбранио је 2016. године на Универзитету у
Београду, Архитектонском факултету.
У периоду од 2005. до 2008. године учествује у извођењу наставе на Архитектонском
факултету као демостратор волонтер на предметима Студио пројекат 2 –
једнопородична кућа и Студио пројекат 3 – урбанизам. Након дипломирања на мастер
студијама запослен је на Архитектонском факултету у Београду у звању сарадника у
настави на Департману за урбанизам. У том периоду, од 2008. до 2010. године, учествује
на предметима Студио пројекат 3- урбанизам, Грађена средина, Урбана структура и
Увод у урбанистичко планирање. Од 2010. до 2016. године кандидат је запослен на
Архитектонском факултету у Београду као асистент.
Објавио је неколико писаних радова на конгресима у земљи и иностранству. Течно
говори и пише енглески језик, а служи се и немачким. Бави се областима урбане
морфологије, одрживог урбаног дизајна, реконструкцијом насеља након већих
природних катастрофа и темама везаним за градове као комплексним социо-еколошим
системима.
Стипендиста је Института за напредна друштвено-технолошка истраживања у Грацу
(IAS-STS, Graz), где борави у току зимског и летњег семестра 2015/2016. године, као
сарадник на истраживању везаном за одрживост урбане форме.
Такође, кандидат је ангажован у раду више комисија, организационих одбора, и у
координацији и апликацији за научно-истраживачке пројекте на Архитектонском
факултету. Од 2013. до 2016. године члан је Комисије за припрему акредитације
студијског програма Архитектонског факултета према RIBA стандардима. Од 2013.
године члан је Комисије за спровођење пријемног испита на Архитектонском факултету.
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У складу са Правилником о минималним условима за стицање звања наставника на
Универзитету у Београду, (члан 42. Статута Универзитета у Београду и члана 3.
Правилника о минималним условима за звање наставника на Универзитета у Београду),
а у складу са Одлуком о извођењу приступног предавања на Универзитету у Београду и
Одлуком о извођењу приступног предавања на Архитектонском факултету, Комисија је
заказала термин приступног предавања за 22.05.2018. године, о чему су кандидати
благовремено обавештени.
Сви кандидати су позвани да приступно предавање на Архитектонском факултету, на
задату заједничку тему под насловом „Резилијентност процеса урбане регенерације у
савременом граду“, одрже јавно и пред Комисијом 22.05.2018. године у сали 200, са
почетком у 11.00 часова (записник у прилогу) по унапред утврђеном азбучном
распореду.
За све кандидате који су одржали предавање, Комисија је донела оцену предавања (као
просечну оцену појединачних оцена сваког члана Комисије) и она износи:
1. кандидаткиња др Татјана Мрђеновић, дипл.инж.арх.: 4.4(четири.четири)
2. кандидат др Иван Симић, маст.инж.арх.: 4.8 (четири.осам)

Б. ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ
Комисија је детаљно прегледала пријаве кандидата на расписани конкурс, руководећи
се у свом раду следећим документима:
§

Закон о високом образовању („Сл. Гласник РС”, бр. 76/05, 100/07-аутентично
тумачење, 97/08, 44/10, 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);

§

Статут Универзитета у Београду („Гласник УБ“, бр. 186/15 – пречишћен текст и
189/16);

§

Правилник о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитетуу
Београду” (“Гласник УБ“, бр. 192/16 и 195/16);

§

Минимални услови за избор у звање наставника на универзитету („Сл. Гласник РС”,
бр. 101/15).

44

Комисија констатује да оба кандидата пријављена на конкурс испуњавају опште и
додатне услове дефинисане Минималним критеријумима за избор у наставничко звање
доцент на Универзитету у Београду, за групацију техничко-технолошких наука.
Оба кандидата обрађују у свом истраживачком и практичном раду велики број
савремених тема везаних за урбанистичко планирање, урбанистичко пројектовање и
урбане студије, а поседују и вишегодишње педагошко искуство, као и значајне резултате
у раду са студентима. Комисија издваја кандидата др Ивана Симића на основу
доминантних области његовог истраживања - урбаних студија и урбане морфологије,
што је профил који одговара актуелним потребама истраживања и извођења наставе на
Департману за урбанизам. Такође, Комисија наглашава и његове педагошке
способности које су високо вредноване од стране студената (оцена 4.93), док су начин
преношења и структурирања знања, као и јасноћа излагања, које је кандидат
демонстрирао приликом приступног предавања, такође истакнути у коментарима
Комисије. Током свог излагања др Иван Симић је на адекватан и концизан начин
приказао, повезао и образложио проблеме урбане регенерације и урбане
резилијентности у савременим градовима, што уверава Комисију да овај кандидат може
своја практична и теоретска знања успешно имплементирати у настави и адекватно
пренети студентима.
Кандидат Иван Симић одбранио је докторску дисертацију под насловом:„Могућности
унапређења резилијентности урбане форме на климатске промене“, у којој се полази
од проблема које климатске промене узрокују савременом граду представљајући
највећи изазов урбаној резилијентности. Оквир истраживања смештен је у шири
еколошки и друштвени контекст градова као комплексних система, а разматрају се и
могућности интеграције критеријума климатске резилијентности урбане форме у
концептуалну и методолошку основу урбанистичког планирања и урбаног дизајна.
Основни циљ дисертације је формирање модела којим се идентификује, мери и вреднује
резилијентност урбаних форми, односно њихов капацитет да се адаптирају на
непредвидиве услове које доносе климатске промене. Модел је испитан на примеру
Београда, на две студије случаја изабране на основу урбоморфолошких, еколошких и
климатолошких критеријума. Резултати истраживања су обрађени и упоређени, што је
дало основу за генерализацију и формирање модела и смерница за планирање,
пројектовање и ремоделацију урбаних форми. Истраживање је резултирало
интегралним моделом за евалуацију и унапређење постојећих урбаних форми и
њихових перформанси у резилијентности и адаптацији. Дате су и смернице за
формирање модела одрживе и отпорне урбане форме, као и препоруке за унапређење
постојећих пракси грађења. Такође, намера истраживања је да допринесе методологији
урбанистичког планирања и урбаног дизајна у околностима када климатске промене
намећу услове неизвесности у којима ће се градови развијати. Тематика обрађивана у
оквиру те дисертације је због своје актуелности од значаја за наставу на предметима
Департмана за урбанизам.
Др Иван Симић је коаутор рада: "Изградња зелене инфраструктуре Београда: Значај
заједничког озелењавања". У овом раду, категорије М22, разматрају се активности
озелењавања које спонтано иницира локална заједница и значај ових активности за
изградњу мреже зелене инфраструктуре. Због своје значајне улоге за унапређење
људске добробити и омогућавање услуга екосистема, зелена инфраструктура постаје
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све значајнији елемент стратегија урбаног развоја. Закључци овог рада су веома
значајни за будуће кораке унапређења планске регулативе у циљу постизања стандарда
за зелену инфраструктуру на локалном нивоу суседства.
У другом научном раду категорије М22, у којем је др Иван Симић коаутор: "Ка
концептуалним променама у архитектонском образовању: прилагођавање
климатским променама", разматра се проблем свести о климатским променама у
архитектонском образовању. Студија случаја наставе на Архитектонском факултету у
Београду открива осетљиву релацију између наставног курикулума, наставне
методологије, искуства/стеченог знања студената и локалног залеђа. Анализирани
курс/предмет је укључио методу учења на основу проблема како би се повећала
примењивост најсавременијих знања о климатским променама. Резултати су тестирани
пре и након полагања испита, путем истраживања заснованог на полуотвореном типу
упитника, дистрибуираном међу 246 студената. Испитивање је спроведено током
школских година 2013-2014 и 2014-2015. Поређење знања која се стиче кроз теорију
(резултати теста предвиђени на почетку курса) и знања која се добијају путем учења на
основу проблема (резултати добијени након завршетка курса) потврдили су повећани
ниво свести ученика о проблемима животне средине, као и проширени опсег њихове
способности да одговоре на настале проблеме узроковане климатским променама.
Поред тога, добијени резултати користе се и као основа за постављање нових
образовних смерница.
Ангажовање Ивана Симића на Департману за урбанизам на Архитектонском факултету
Универзитета у Београду, по уговору од 2008. године и у звању асистента од 2010.
године, било је успешно како у настави, тако и у ваннаставним активностима. Посебно
треба истаћи ангажовање кандидата у процесу РИБА акредитације, као и координисање
студентских радионица у оквиру факултетских иницијатива и сарадње са иностраним
инситутцијама.
На основу свега претходно наведеног, Изборном већу Архитектонског факултета
Универзитета у Београду Комисија предлаже кандидата др Ивана Симића, дипл. инж.
арх., за избор у звање доцента за ужу научну област Урбанизам.

В. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ КОМИСИЈЕ О ИСПУЊЕНОСТИ КАНДИДАТА
др Ивана Ж. Симића, маст. инж. арх.
В.1. ФОРМАЛНА И СУШТИНСКА ОЦЕНА ДОСТАВЉЕНИХ РЕФЕРЕНЦИ
Анализу достављенe раднe библиографијe кандидата, Комисија је спроводила на два
нивоа:
§

на формалном нивоу и

§

на суштинском нивоу

Формални увид у достављене референце (у референце научно-истраживачког
карактера), спровођен је са аспекта научне категоризације коју оне поседују, сагласно:
(а) “Правилнику о поступку, начину вредновања и квантитативном исказивању научно-
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истраживачких резултата истраживача” (“Службени Гласник РС”, бр. 24/2016), и (б)
актуелној/важећој „Категоризацији часописа чији су издавачи из Републике Србије”.
Суштински увид спроведен је сагласно Правилнику о минималним условима за стицање
звања наставника на Универзитету у Београду (“Гласник УБ“ 195/16) - у циљу оцене
суштинске релевантности свих достављених референци за област за коју се врши избор
по расписаном конкурсу тј. за ужу научнуобласт: Урбанизам на Архитектонском
факултету Универзитета у Београду.
1. УВИД У ДОСТАВЉЕНЕ РЕФЕРЕНЦЕ КАНДИДАТА
1.1. Формални увид
На основу формалне анализе достављених референци др Ивана Симића, Комисија
констатује да све подлежу научној категоризацији и да су коректно наведене у
достављеној библиографији.
1.2. Суштински увид
Увидом у достављену библиографију др Ивана Симића, Комисија констатује да се
научно-истраживачке референце и референце које се тичу његових факултетских
ваннаставних активности могу сматрати изборно-релевантним.
2. ОЦЕНЕ ИСПУЊЕНОСТИ
КАНДИДАТА

ОПШТИХ,

ОБАВЕЗНИХ

И

ИЗБОРНИХ

УСЛОВА

Оцену испуњености општих, обавезних и изборних услова др Ивана Симића, Комисија
је, такође, базирала на идентификовању наставних, ваннаставних активности и
постигнутих научно-стручних резултата (наведених у достављеној библиографији) –
релевантних за област за коју се врши избор по расписаном конкурсу тј. за ужу научну
област:Урбанизам.
2.1. Оцена испуњености општих услова
Др Иван Симић поседује научни степен доктора наука, стечен 2017. године на
Универзитету у Београду - Архитектонском факултету. Докторска дисертација кандидата
је из области за коју се врши избор по расписаном конкурсу (Урбанизам).
Додатно, Комисија истиче да досадашњи академски радни стаж др Ивана Симића (у
целости проведен на Архитектонском факултету Универзитета у Београду) показује
стручно и научно (ваннаставно и наставно) ангажовање у области Урбанизам, за коју је
биран у звање асистента 2010. године.
2.2. Оцена испуњености обавезних услова
2.2.1 Позитивно оцењено приступно предавање из области за коју се кандидат бира
Кандидат др Иван Симић одржао је приступно предавање у оквиру траженог времена
(од 30-45 минута по кандидату) у сали 200 Архитектонског факултета. Комисија у
саставу: ванредни професор др Александра Ступар, редовни професор др Владан
Ђокић, ванредни професор др Урош Радосављевић, редовни професор у пензији др
Зоран Никезић (сви са Архитектонског факултета Универзитета у Београду) и редовни
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професор др Дарко Реба (Универзитет у Новом Саду – Факултет техничких наука) је
приступно предавање Ивана Симића оценила оценом 4,80 (четири.осамдесет),
узимајући у обзир припрему предавања, структуру, квалитет садржаја, јасност и
концизност излагања, као и дидактичко-методички елементе.
Др Иван Симић је на Департману за урбанизам на Архитектонском факултету
Универзитета у Београду изабран за асистента (2010) и учествовао је до 2016 године у
настави на основним, дипломским и специјалистичким студијама.
Поседује вишегодишње педагошко/академско искуство у звању сарадника, односно
асистента Универзитета у Београду за ужу научну област: Урбанизам. Велики број
одржаних гостујућих предавања на матичном Архитектонском факултету која су високо
вреднована од стране студентата и колега, као и презентација на бројним стручним
манифестацијама, сведоче о припремљености кандидата за рад у настави у звању
доцента.
2.2.2 Позитивно оценa педагошког рада кандидата у студентским анкетама
Педагошки рад др Ивана Симића, у протеклом изборном периоду у сарадничком звању
асистента позитивно је оцењен у студентским анкетама 1.
Назив предмета: M.04.01 2010-2011 UrbanLAB_Redizajn urbane celine na Vračaru
Број студената који су учествовали у вредновању: 23
Број студената који су имали обавезу да слушају наставу: 6
Укупна просечна оцена:5,00
Назив предмета: 18.1 Studio 5 (sala 224) 2010-2011Umrežavanje i metamorfoza
Број студената који су учествовали у вредновању: 29
Број студената који су имали обавезу да слушају наставу: 259
Укупна просечна оцена:4,94
Назив предмета: OAS21.1 2010-2011Увод у урбанистичко планирање
Број студената који су учествовали у вредновању: 24
Број студената који су имали обавезу да слушају наставу: 248
Укупна просечна оцена: 5,00
Назив предмета: OAS21.1 2011-2012Увод у урбанистичко планирање
Број студената који су учествовали у вредновању: 14
Број студената који су имали обавезу да слушају наставу: 269
Укупна просечна оцена:5,00
Назив предмета: ОАС 3.1 2013-2014Грађена средина
Број студената који су учествовали у вредновању: 67
Број студената који су имали обавезу да слушају наставу: 332
Укупна просечна оцена: 4,68
На основу доступних студентских анкета за период 2010-2014, педагошки рад кандидата
др Ивана Симића студенти који су учествовали у вредновању оценили су високом
просечном оцена која износи: 4,93 / 5,00 .
2.2.3 Објављен један рад из категорије М21, М22 или М23

Анкета о вредновању педагошког рада сарадника (доступни подаци за школску 2010/11, 2011/12, 2012/13
и 2013/14) преузете су од Студентске службе Архитектонског факултета.
1
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Кандидат др Иван Симић има два објављена рада из категорије М22 из научне области
за коју се бира.
2.2.4 Саопштена два рада са научног или стручног скупа М31-34 и М61-64
Кандидат др Иван Симић има саопштених осам радова из категорије М33 и два рада из
категорије М34.
2.3. Оцена испуњености изборних услова
Стручно-професионални допринос
2.3.1. Учесник на научним скуповима националног или међународног нивоа
Кандидат др Иван Симић учествовао је на више научних скупова, односно стручних
конференција:
Sustainable Urban Society Association (STRAND): Belgrade, 2017, 2016, 2012 / Places and
Technologies: 2016 (Сарајево) / ISOCARP Congress, Gdynia, Poland, 2014 / 2nd
International Scientific Conference RESPAG, Belgrade, May 22-25, 2013 / Green Design
Conference, Bosnia and Herzegovina, September 2012,Sarajevo / 10th Annual IAS-STS
Conference Graz
2.3.2 Руководилац или сарадник у изради и реализацији научних пројеката
Кандидат др Иван Симић је од 2008. године учествовао као истраживач на два научноистраживачка пројекта:
2008-2010

Научно-истраживачки пројекат „Развој и демонстрација хибридног
активног ипасивног система коришћења сунчеве енергије за
грејање, природну вентилацију, хлађење,вештачко осветљење и
друге потребе електричне енергије“. Пројекат у оквиру
националногпрограма енергетске ефикасности“ - сарадник на пројекту.

2011-2016

Научно-истраживачки пројекат ТР 43007 „Истраживање климатских
промена и њиховог утицаја на животну средину: праћење
утицаја,адаптација и ублажавање“, потпројекат: „Утицај климатских
промена на планирање урбаног и руралног развоја у циљу очувања
животне средине“ - истраживач сарадник. Руководилац потпројекта
проф. др Владан Ђокић, Архитектонски факултет Универзитета у
Београду, руководилац пројекта проф. др Ратко Кадовић, Шумарски
факултет Универзитета у Београду (Министарство за науку и технолошки
развој Републике Србије, Сектор за технолошки развој).

Допринос широј академској заједници
Кандидат др Иван Симић је од 2013. године учествовао као члан или координатор у више
активности које су дале допринос широј академској заједници, од којих комисија издваја:
2.3.4. Председник или члан органа управљања, стручног органа, помоћних
стручних органа или комисија на факултету или универзитету у земљи или
иностранству.
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2014 - 2015

Члан Комисије за припрему пријемног испита на Архитектонском
факултету Универзитета у Београду.

2013 - 2015

Члан комисије за припрему акредитације Универзитета у Београду
Архитектонског факултета према стандардима RIBA (Royal Institute of
British Architects).

2.3.5. Члан стручног, законодавног или другог органа и комисија у широј
друштвеној заједници.
2018

Члан Програмске комисије Центра за промоцију науке (ЦПН) за избор
најбољих пројеката - идејних решења експоната у парковима науке (у
оквиру Јавног позива за финансирање пројеката промоције науке ЦПН).

2.3.6 Руковођење активностима од значаја за развој и углед факултета, односно
универзитета.
2013 -2015

Координатор за програм Мастер академских студија у процесу
акредитације Универзитета у Београду Архитектонског факултета према
стандардима RIBA (Royal Institute of British Architects).

2.3.7 Руковођење или учешће у ваннаставним активностима студената.
Студијска путовања и радионице
2017

Руководилац студијског путовања и ментор на SCOPES међународној
студентској радионици у Сарајеву (заједно са Харисом Пиплашом и
Михаелом Валчаком), у организацији ETH Zurich и Архитектонског
факултета у Београду.

Међународне изложбе студентских радова
2013

Међународна изложба студентских радова на предмету Студио пројекат 4
(руководиоци проф. др Зоран Никезић, проф. др Александра Ступар,
сарадник Иван Симић) у оквиру конференције 13th annual IAS-STS
Conference „Critical Issues in Science and Technology Studies“, Institute for
Advanced Studies on Science, Technology and Society, 6-7 May 2013, Graz,
Austria.

2011

Међународна изложба студентских радова „УрбанЛАБ – вишепородично
становање“, АФ, Београд (каталог за изложбу на српском и енглеском
'UrbanLAB Beograd-Maribor, Вишепородично становање, уредници: Мр
Александра Ђукић, Др Александра Ступар, сарадници: Милена
Вукмировић, Иван Симић, Универзитет у Београду, Архитектонски
факултет, Београд, 2011, ISBN 978-86-7924-052-1, рецензенти: др Ева
Ваништа-Лазаревић, Владимир Лојаница');
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2011

Међународна изложба студентских радова 'УрбанЛАБ – вишепородично
становање', Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, Slovenia.

Сарадња са другим високошколским, нучноистраживачким установама, односно
установама културе и уметности у земљи и иностранству
2.3.8 Учешће у програмима размене наставника и студената
Кандидат др Иван Симић учествовао је у међународној размени истраживача:
2015 – 2016 Гостујући истраживач сарадник Института за напредна друштвенотехнолошка истраживања у Грацу (IAS-STS, Graz), где борави у току
зимског и летњег семестра 2015/2016. године, као сарадник на
постдипломском истраживању везаном за одрживост урбане форме.
2007

Учесник радионице„City as an educational polygon,Smart City, case of
Florence“, fondazione „Romualdo del Bianco“, Фиренца, Италија.

2.3.9 Гостовања и предавања по позиву на универзитетима у земљи или
иностранству
Кандадат др Иван Симић одржао је предавања на универзитетима и институцијама у
земљи и иностранству:
2016
Гостујуће предавање „Urban Resilience as a Foundation for Creating the
New Principles of Urban Design” на Институту за напредна друштвенотехнолошка истраживања у Грацу (IAS-STS, Graz) у оквиру програма
размене истраживача, „IAS-STS fellowship programme 2015-2016“.
2.4.0. Руковођење или чланство у органима или професионалним удружењима или
организацијама националног или међународног нивоа.
Члан Друштва архитеката Београда

В.2. КВАЛИТАТИВНА ОЦЕНА РЕЗУЛТАТА ПЕДАГОШКОГ, СТРУЧНОГ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА КАНДИДАТА
1. КВАЛИТАТИВНА ОЦЕНА РЕЗУЛТАТА НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА
1.1. Стицање формалних квалификација
Кандидат др Иван Симић је свој научно-истраживачки, стручни и педагошки рад базирао
на темама, односно проблемима из уже научне области: урбанизам (раније област
звана: урбанизам и просторно планирање). Посебно се истичу објављени радови и
предавања усмерена на теме урбане резилијентности, развоја градова и урбане
морфологије, које су од великог значаја за едукацију студената у области урбанизма.
Кандидат Иван Симић одбранио је докторску дисертацију под насловом:„Могућности
унапређења резилијентности урбане форме на климатске промене“, у којој се полази
од проблема које климатске промене узрокују савременом граду представљајући
највећи изазов урбаној резилијентности. Оквир истраживања смештен је у шири
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еколошки и друштвени контекст градова као комплексних система, у коме се разматрају
могућности интеграције критеријума климатске резилијентности урбане форме у
концептуалну и методолошку основу урбанистичког планирања и урбаног дизајна.
Основни циљ дисертације је формирање модела којим се идентификује, мери и вреднује
резилијентност урбаних форми, односно њихов капацитет да се адаптирају на
непредвидиве услове које доносе климатске промене. Модел је испитан на примеру
Београда, на две студије случаја изабране на основу урбоморфолошких, еколошких и
климатолошких критеријума. Резултати истраживања су обрађени и упоређени, што је
дало основу за генерализацију и формирање модела и смерница за планирање,
пројектовање и ремоделацију урбаних форми. Истраживање је резултирало
интегралним моделом за евалуацију и унапређење постојећих урбаних форми и
њихових перформанси у резилијентности и адаптацији. Дате су и смернице за
формирање модела одрживе и отпорне урбане форме, као и препоруке за унапређење
постојећих пракси грађења. Такође, намера истраживања је да допринесе методологији
урбанистичког планирања и урбаног дизајна у околностима када климатске промене
намећу услове неизвесности у којима ће се градови развијати. Тематика обрађивана у
оквиру те дисертације је од значаја за наставу на предметима Департмана за урбанизам.
Др Иван Симић је коаутор рада: "Изградња зелене инфраструктуре Београда: Значај
заједничког озелењавања". У овом раду, категорије М22, разматрају се активности
озелењавања које спонтано иницира локална заједница и значај ових активности за
изградњу мреже зелене инфраструктуре. Због своје значајне улоге за унапређење
људске добробити и омогућавање услуга екосистема, зелена инфраструктура постаје
све значајнији елемент стратегија урбаног развоја. Закључци овог рада су веома
значајни за будуће кораке унапређења планске регулативе у циљу постизања стандарда
за зелену инфраструктуру на локалном нивоу суседства.
У другом научном раду категорије М22,у којем је др Иван Симић коаутор: "Ка
концептуалним променама у архитектонском образовању: прилагођавање
климатским променама". У овом раду, категорије М22, разматра се проблем свести о
климатским променама у архитектонском образовању. Студија случаја наставе на
Архитектонском факултету у Београду открива осетљиву релацију између наставног
курикулума, наставне методологије, искуства/стеченог знања студената и локалног
залеђа. Курс је укључио методу учења на основу проблема како би се повећала
примењивост најсавременијих знања о климатским променама. Резултати су тестирани
пре и након полагања курса, путем истраживања заснованог на полуотвореном типу
упитника, дистрибуирану међу 246 учесника курса. Испитивање је спроведено двапут,
током школских година 2013-2014 и 2014-2015. Поређење знања која се стиче кроз
теорију (резултати теста предвиђени на почетку курса) и знања која се добијају путем
учења на основу проблема (резултати добијени након завршетка курса) потврдили су
повећани ниво свести ученика о проблемима животне средине, као и као проширени
опсег њихове способности да одговоре на настале проблеме узроковане климатским
променама. Поред тога, резултати добијени упитником користе се за постављање нових
образовних смерница.
Квалитет научно-истраживачког рада др Ивана Симића је евидентан не само у
докторској дисертацији кандидата, већ и у научним и стручним радовима објављеним у
часописима, саопштеним на скуповима у иностранству и код нас, приказаним на
међународним и домаћим изложбама. Такође, теме које кандидат обрађује показују
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професионалну радозналост, али и могућност и потенцијале кандидата за даљи рад у
оквиру проблематике и тематике из области урбанизма, са научно-истраживачког
аспекта. Др Иван Симић поседује следеће изборно релевантне научноистраживачке
референце:
§

М22 – Рад у истакнутом међународном часопису (2 рада)

§

М24 – Рад у националном часопису међународног значаја (2 рада)

§

М33 – Саопштење са међународног скупа штампано у целини (8 радова)

§

М34 – Саопштење са међународног скупа штампано у изводу (2 рада)

§

М44 –рад у истакнутом тематском зборнику водећег националног значаја (1 рад)

§

М45 - рад у тематском зборнику националног значаја (3 рада)

§

М51 – Рад у врхунском часопису националног значаја (1 рад)

§

М64 – Саопштење са скупа националног значаја штампано у изводу (1 рад)

§

М70 – Одбрањена докторска дисертација

§

учешће у два научна пројекта.

1.2.
Учешће у реализацији пројеката, студија или других научних остварења са
другим високошколским или научноистраживачким установама у земљи или
иностранству.
Кандидат др Иван Симић је током свог научно-истраживачког рада учествовао на научно
истраживачким пројектима који су изведени у сарадњи са другим научним установама у
земљи и иностранству од којих комисија издваја два пројекта:
2015 – 2016 Научно-истраживачки пројекат „Urban Resilience as a Foundation for
Creating the New Principles of Urban Design“ у оквиру програма
међународне сарадње Института за напредне друштвено-технолошке
студије у Грацу, Аустрија (IAS-STS, Graz, Austria), учешће у својству
гостујућег истраживача-сарадника.
2013 – 2015 Учешће у својству коаутора студије „Sustainable Development of a New Pilot
Neighborhood in Belgrade Using IMM Methodology“ као резултат сарадње
Политехничког Универзитета у Милану (Politecnico di Milano) и
Архитектонског факултета Универзитета у Београду, заједно са Тади М.,
Стефановић, Л., Маруна, М., Задех, М., Чолић, Р. и Ћирић, В.
Студија рађена у оквиру пројекта међународне билатералне научнетехнолошке сарадње између Италије и Србије „AIS3: Italian - Serbian
Cooperation on Science, Technology and Humanities“, руководиоци пројекта
Павле Р. Анђус и Паоло Батинели, у организацији Амбасаде Италије,
Министарства за науку, образовање и технолошки развој РС и Удружења
научника и истраживача Италије и Србије (AIS3).
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1.3. Радно ангажовање у настави или комисијама на другим високошколским или
научноистраживачким установама у земљи или иностранству
Кандидат др Иван Симић је у својству ко-ментора сарађивао са другим високошколским
установама у иностранству:
2015 – 2016 Ангажовање у својству гостујућег ко-ментора при изради синтезног
урбанистичког дипломског пројекта „Il Futuro delle Origini - Riqualificazione
degli insedimenti rurali nell’Altopiano di Vlasina, Serbia“. Студент: Јелена
Вукчевић; Ментор: Ромео Фаринела; ко-ментори: Сара Малдина и Иван
Симић; Аритектонски факултет Универзитета у Ферари, Италија.
1.4. Учешће у програмима размене наставника и студената.
Кандидат др Иван Симић је у својству гостујућег истраживача- сарадника учествовао у
програму међународне размене истраживача:
2015 – 2016 Гостујући истраживач сарадник Института за напредна друштвенотехнолошка истраживања у Грацу (IAS-STS, Graz), где борави у току
зимског и летњег семестра 2015/2016. године, као сарадник на
постдипломском истраживању везаном за одрживост урбане форме.
2007

Учесник радионице„City as an educational polygon,Smart City, case of
Florence“, fondazione „Romualdo del Bianco“, Фиренца,Италија.

1.5. Гостовања и предавања по позиву на универзитетима у земљи или
иностранству.
2016

Гостујуће предавање„Urban Resilience as a Foundation for Creating the
New Principles of Urban Design”на Институту за напредна друштвенотехнолошка истраживања у Грацу (IAS-STS, Graz) у оквиру програма
размене истраживача, „IAS-STS fellowship programme 2015-2016“.

2. КВАНТИТАТИВНА ОЦЕНА РЕЗУЛТАТА РАДА КАНДИДАТА НА ОБЕЗБЕЂИВАЊУ
НАУЧНО-НАСТАВНОГ ПОДМЛАТКА
Кандидат др Иван Симић од 2010. године у звању асистента ради на обезбеђивању
научно-наставног подмлатка у области урбанизма, не само кроз показано велико
залагање у раду са студентима, као и млађим колегама сарадницима и
демонстраторима, већ и кроз рад у настави на великом броју обавезних и изборних
предмета Департмана за урбанизам, на основним и мастер студијама. У својој
вишегодишњој пракси педагошког рада кандидат др Иван Симић радио је са више
сарадника у настави, који су добили прилику да наставе са радом у звању асистента, на
Департману за урбанизам на Архитектонском факултету.
3. КВАНТИТАТИВНА ОЦЕНА РЕЗУЛТАТА ПЕДАГОШКОГ РАДА КАНДИДАТА
Кандидат др Иван Симић, од самог почетка рада у настави у звању асистента на
Департману за урбанизам, показује велику заинтересованост, иницијативу и
мотивисаност за рад у настави. Иван Симић је својим досадашњим радом и залагањем
помогао одржавању наставе и квалитета наставних програма на којима је учествовао.
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Значајан сегмент његовог професионалног ангажмана у сфери педагогије је и успешан
трансфер и непосредно укључивање савремених научних и практичних сазнања и
искустaва у наставни процес, посебно на предмету Грађена средина, где је био учесник
и координатор курса.
Поред овог предмета, у звању асистента, или у својству гостујућег предавача, кандидат
је учествовао на следећим наставним програмима основних и мастер студија:
Основне академске студије
Студијска целина основе урбанизма – Град: форме и процеси (2014/2015); Модул 3 –
Увод у урбанизам, Курс 3.1. Грађена средина (2008/2009, 2009/2010, 2010/2011,
2011/2012, 2012/2013, 2013/2014); Модул 11 – Урбана структура и функције, Курс 11.1.
Урбана структура (2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014); Модул 17 –
Изборни модул, Курс 17.2.8. Изборни предмет 2 – Мобилност у граду (2012/2013); Модул
18 – Студио пројекат 3 – урбанизам (2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012,
2012/2013, 2013/2014, 2014/2015); Модул 19 – Студио пројекат 4 – синтеза (2009/2010,
2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014; Модул 21 – Планирање и обнова градова,
Курс 21.1. Увод у урбанистичко планирање (2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013,
2013/2014, 2014/2015)
Мастер академске студије
М4. Пројекат 1 – Студио, М4.1.2. Флексибилан градски простор (2008/2009, 2009/2010);
Модул М4 – Студио архитектонско-урбанистички пројекат (2010/2011, 2013/2014);
МАСУ – М1.5. – Интегрална анализа територије (2012/2013, 2013/2014, 2013/2014,
2014/2015)
Кандидат др Иван Симић одржао је и више гостујућих предавања по позиву, од којих
Комисија издваја:
Основне академске студије
2010 – 2014

„Студија случаја куће, улице и блока- упутства за израду вежби“, на
предмету Модул 3 – Увод у урбанизам, Курс 3.1. Грађена средина,
руководилац предмета проф. др Зоран Никезић
Мастер академске студије

2013 – 2014

Тематска предавања на предмету Модул М4 – Студио
архитектонско-урбанистички пројекат,
наставник: в. проф. др Александра Ступар

Докторске академске студије
2017

Презентација докторске дисертације и метода научног
истраживања, на предмету: Савремене урбане студије, наставник:
в. проф. др. Александра Ступар
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Кандидат др Иван Симић је током свог досадашњег рада на Архитектонском факултету
у Београду постепено стицао професионалну и педагошку зрелост, коју сада
карактерише висок ниво иницијативе и самосталности, као и добре организационе
способности. У студентским анкетама, педагошки рад др Ивана Симића позитивно је
оцењиван (просечна оцена 4,93).

4. КВАНТИТАТИВНА ОЦЕНА РЕЗУЛТАТА АНГАЖОВАЊА КАНДИДАТА У РАЗВОЈУ
НАСТАВЕ И ДРУГИХ ДЕЛАТНОСТИ МАТИЧНЕ ВИСОКОШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ
Укупан ангажман др Ивана Симића у развоју како саме наставе, тако и других
делатности на Архитектонском факултету у Београду, директно је у вези са ужом
научном области: урбанизам. Кандидат др Иван Симић активно и посвећено учествује
не само у развоју наставе током свог досадашњег педагошког рада на великом броју
предмета, већ и у другим делатностима Архитектонског факултета Универзитета у
Београду. Посебно се истиче допринос кандидата у домену примене стручних и научних
сазнања у процесу реализације наставе. Кандидат др Иван Симић учествује у
реализацији и унапређењу ваннаставних активности организујући студентска путовања,
радионице и изложбе, као и обављајући дужности координатора у процесу
RIBAакредитације Архитектонског факултета у Београду.
Кандидат др Иван Симић је, као консултант, помагао успешну израду завршних радова
студената на мастер академским студијама. Такође, кандидат је учествовао укомисији
за припрему пријемног испита на Архитектонском факултету, као и у организацији више
студентских радионица и међународних студентских изложби.
Кандитат је презентовао делатност Архитектонског факултета у Београду широј стручној
јавности кроз представљање истраживања Архитектонског факултета „Паметна
инфраструктура и проактивне стратегије у урбанистичком планирању“ на стручном
скупу „Паметан град – први дан у будућности“, скупштинска сала града Пожаревца,
у организацији Савеза друштава техничара и инжењера града Пожаревца и Националне
организације провајдер паметних градова Србије.
Такође, др Иван Симић је у својству ментора узео учешће у бројним наставним
активностима Архитектонског факултета Универзитета у Београду које не носе ЕСПБ
поене на међународним и националним студентским радионицама:
2017

Ментор (у сарадњи са доц. др Иваном Ракоњац и mast. eng. arch.
Михаелом Валчаком) на SCOPES међународној студентској
радионици у организацији ETH Zurichи Архитектонског факултета у
Београду.

2014

Ментор (у сарадњи са доц. др Данијелом Миловановић Родић) на
студентској радионици „Од идеје до пројекта“ на стручном скупу „Нови
модели становања за угрожене у поплавама“ у организацији
Архитектонског факултета Универзитета у Београду.
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2013- 2014

Организација, координација и реализација радионице „Мој
портфолио“ за студенте Универзитета у Београду Архитектонског
факултета на Основним и Мастер студијама у оквиру процеса
акредитације Универзитета у Београду Архитектонског факултета према
стандардима RIBA (Royal Institute of British Architects).

2012

Ментор (заједно са Данијелом Милојкић) на радионици „ResPublica“у
оквиру летње школе архитектуре у Петници, у организацији
Истраживачке станице Петница и Архитектонског факултета у Београду.

5. КВАНТИТАТИВНА ОЦЕНА ШИРЕГ СТРУЧНО-ПРОФЕСИОНАЛНОГ АНГАЖОВАЊА
КАНДИДАТА
Стручно-професионално ангажовање кандидата др Ивана Симића усмерено је на ужу
област: урбанизам.Разноврсна стручно-професионална пракса кандидата може доста
допринети квалитету извођења наставе на Департману за урбанизам Архитектонског
факултета, с циљем имплементације знања из праксе у извођење наставе. Комисија је
издваја следеће две референце:
Председник или члан организационог одбора или учесник на стручним или
научним скуповима националног или међународног нивоа.
2017

Члан програмског одбора научног скупа „Паметан град – први дан у
будућности“, у организацији Архитектонског факултета Универзитета у
Београду, Националне организације провајдер паметних градова Србије и
Савеза друштава инжењера и техничара града Пожаревца, Пожаревац,
07, април 2017.

Аутор или коаутор елабората или студија.
2012

Коаутор студије и водича (руководиоции коаутори студије в. проф.
Урош Радосављевић и проф. др Саша Недељковић, коаутор Данијела
Милојкић) „Аутентично етно – студија развоја сеоског туризма на
подручју општине Неготин“ у оквиру сарадње Архитектонског
факултета са општином Неготин и Немачке агенције за техничку сарадњу
(GIZ) у изради плана за одрживи развој сеоског туризма источне Србије.

Успешну примену теоријских сазнања из области архитектонског и урбанистичког
пројектовања др Иван Симић успешно примењује на праксу кроз учешће на
архитектонско-урбанистичким конкурсима. На пет међународних и националних
урбанистичко-архитектонских конкурса је освојио три награде:
2017

Конкурс „Shared cities – Creative momentum: Urban hub 2“: пројекат
„Шкоград: експеримент у заједничком стварању дељеног града“, аутор са
Ањом Петровић, Јеленом Јоксимовић, Предрагом Милићем, Мирјаном
Утвић, Наталијом Остојић и Оливером Петровић.(I награда)
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2017

Конкурс „Нова места“ за уређење малих јавних површина у Новом саду,
аутор са М. Симић, В. Трбић и О. Петровић.(Похвала и препорука за
извођење анкетне зоне локације трга у МЗ Ковиљ)

2008

Конкурс за идејно урбанистичко-архитектонско решење зоне Међај у
Ужицу, аутор са Д. Милојкић и З. Матић.
(I награда)

Г. ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ
1. ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ
На основу детаљног увида у поднету документацију и анализе резултата
научноистраживачког, педагошког и стручног рада кандидата др Ивана Симића, маст.
инж. арх., са становишта релевантности за област за коју се врши избор по расписаном
конкурсу за ужу научну област: Урбанизам, сагласно Правилнику о минималним
условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду (“Гласник УБ“
195/16), Комисија констатује да именовани задовољава критеријуме који су захтевани
за избор у звање доцента у пољу техничко-технолошких наука Универзитета у Београду,
а то су - научни назив доктора наука из научне области за коју се бира; одржано
приступно предавање из области за коју се бира, позитивно оцењено од стране
високошколске установе; објављен један рад из категорије М21-М23 из научне области
за коју се бира; саопштена два рада из категорије М31-М34 на научном скупу.

2. ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ
Имајући у виду испуњеност свих критеријума (захтеваних општим условима
предвиђеним Законом о раду, посебним условима предвиђеним Законом о високом
образовању, Статутом Универзитета у Београду, Статутом Архитектонског пфакултета,
Правилником о поступку, начину вредновања и квантитативном исказивању научноистраживачких резултата истраживача и Правилником о минималним условима за
стицање звања наставника на Универзитету у Београду), Комисија закључује да др Иван
Симић, маст. инж. арх., испуњава и формалне и суштинске услове за избор у звање
доцента Универзитета у Београду на Департману за урбанизам Архитектонског
факултета - за ужу научну област: Урбанизам.
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Имајући у виду досадашњи научно истраживачки, стручни и педагошки рад кандидата,
Комисија предлаже Изборном већу Архитектонског факултета Универзитета у Београду
да прихвати овај Реферат и упути Већу научних области грађевинско-урбанистичких
наука Универзитета у Београду, да др Ивана Симића, маст. инж. арх., изабере у звање
доцента Универзитета у Београду на Департману за урбанизам Архитектонског
факултета у Београду - за ужу научну област: Урбанизам.
У Београду, 04.06. 2018. године

КОМИСИЈА
.................................................................
др Александра Ступар, дипл. инж. арх.,
ванредни професор Универзитета у Београду - Архитектонског факултета (председник)
................................................................
др Владан Ђокић, дипл. инж. арх.,
редовни професор Универзитета у Београду - Архитектонског факултета (члан)
................................................................
др Урош Радосављевић, дипл. инж. арх.,
ванредни професор Универзитета у Београду - Архитектонског факултета (члан)
................................................................
др Зоран Никезић, дипл. инж. арх.,
редовни професор Архитектонског факултета Универзитета у Београду, у пензији
(члан)
................................................................
др Дарко Реба, дипл. инж. арх.,
редовни професор Универзитета у Новом Саду – Факултет техничких наука, Департман
за Архитектуру (члан)
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