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                 Образац 4 В 

В) ГРУПАЦИЈА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА 

 
С А Ж Е Т А К 

РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА  
ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ ДОЦЕНТА 

 
 

I - О КОНКУРСУ 
Назив факултета: Универзитет у Београду Архитектонски факултет 
Ужа научна област : Урбанизам 
Број кандидата који се бирају: 1 
Број пријављених кандидата који испуњавају све услове конкурса: 2 
Имена пријављених кандидата који испуњавају све услове конкурса: 
 
1. др Татјана Мрђеновић, дипл. инж. арх. 
2. др Иван Симић, маст. инж. арх. 
 

 
 

II - О КАНДИДАТИМА 
 

1) - Основни биографски подаци 
- Име, средње име и презиме: Татјана (Јован) Мрђеновић 
- Датум и место рођења: 04. 09. 1975. године у Београду 
- Установа где је запослен: Архитектонски факултет Универзитета у Београду 
- Звање/радно место: асистент 
- Научна област: урбанизам 
 
2) - Стручна биографија, дипломе и звања 
Основне студије: 
- Назив установе: Универзитет у Београду - Архитектонски факултет 
- Место и година завршетка: Београд, 2001. 
- смер:  
Мастер:   
- Назив установе:  
- Место и година завршетка:  
- Ужа научна, односно уметничка област:  
Магистеријум:   
- Назив установе: 
- Место и година завршетка:  
- Ужа научна, односно уметничка област: 
*напомена: Oдслушaни и пoлoжeни сви испити на мaгистaрским студиjaма. Прeлaзaк нa Дoктoрскe 
aкaдeмскe студиje 

 
Докторат: 
- Назив установе: Универзитет у Београду - Архитектонски факултет 
- Место и година одбране: Београд, 2012. 
- Наслов дисертације: „ Принципи интегралног урбаног дизајна у процесу урбане регенерације ” 
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- Ужа научна област: Урбанизам 
Досадашњи избори у наставна и научна звања: 
-2004. Асистент приправник на Архитектонском факултету Универзитета у Београду  
-2011. Асистент на Архитектонском факултету Универзитета у Београду  

 

3) Испуњени услови за избор у звање доцента 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ: 
 

 
 

  
(заокружити испуњен услов за звање у које се бира) 

oценa / број година радног 
искуства  
 

1 Приступно предавање из области за коју се бира, позитивно 
оцењено од стране високошколске установе 

4.4 

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

4.64 

3 Искуство у педагошком раду са студентима 
 

13 

 
 

 
 

 
 (заокружити испуњен услов за звање у које се бира) 
 

Број менторства / учешћа у 
комисији и др. 

4 Резултати у развоју научно наставног подмлатка 
 

1 (ко-менторство) 

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

 

 
 

 
 

  
(заокружити испуњен услов за звање у које се 
бира) 
 

Број 
радова, 
саопште
ња, 
цитата 
и др 

Навести часописе, скупове, књиге и 
друго 

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

2   1. 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 

 2. Mrđenović, T., (2012) Urban 
regeneration: Questioning the subject, 
Technics Technologies Education 
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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 

 
7 Саопштена два рада на научном или стручном 

скупу (категорије М31-М34 и М61-М64). 
29 1. 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 

2. Mrđenović T., (2015), „Capital a – 
Concept“, Балкански архитектонски 
бијенале, 2015 

3. Mrđenović, T., Radović-Jelovac S. 
(2017), Collaborative resilience:  
towards nеw urban paradigm, Balkan 
Patterns iп Urbaпism & Architecture : 
Challenges, Book of Abstracts, 
Arhitektonski fakultet u Beogradu, 
Balkanski arhitektonski bljenale - 
ВАВ, Beograd 

4. 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 

5. 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 

6. 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 

7. Stupar A., Mrđenović T., (2016), 
Toward the ultimate shape-shifter: 
testing the omnipotence of digital city, 
3RD INTERNATIONAL 
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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 

8. 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 

9. 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., 

10. 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). 

11. 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 

12. Ralević M., Mrđenović T., Krstić N., 
Beganović Đ., (2013) Ways towards 
city development, PLACES AND 
TECHNOLOGIES, proceedings, 
Belgrade 
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13. Mrđenović, T. (2013) Creativity and 
urban regeneration, ON-
ARCHITECTURE, proceedings, pp 
484-489, Sustainable urban society 
association – STRAND, Belgrade, 
Serbia 

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

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

16. 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 

17. 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 

18. 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 

http://www.strand.rs/
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Мрђеновић, рад објављен у целини. 
www.corp.at  

19. 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 

20. 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 

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

22. Ralevic M., Mrdjenovic T. (2015), 
Urban regeneration in Educational 
process: Future of the City, in 
Changing Cities II Spatial, Design, 
Landscape & Socio-economic 
dimension Book of Abstracts, ed Aspa 
Gospodini ISBN 978-960-6865-85-5 
pp 210, University of Thessaly, Greece 

23. 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 

24. 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/ad
min_controller/conferences 

25. Mrđenović, T. (2013) Инструменти 
урбаног дизајна за урбану 
регенерацију, Нови и актуелни 
закони о уређењу простора и њихово 
спровођење-Приоритетни 
инвестициони програми и објекти, 
Летња школа урбанизма рад 
објављен у целини, УУС, pp. 201-
215, www.uus.org.rs 

26. 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. 
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27. 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,  

28. 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,  

29. 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. 

8 Објављена два рада из категорије М21, М22 или 
М23 од првог избора у звање доцента из научне 
области за коју се бира 

  

9 Саопштена три рада на међународним или 
домаћим научним скуповима (категорије М31-
М34 и М61-М64) од избора у претходно звање из 
научне области за коју се бира. 

  

10 Оригинално стручно остварење или руковођење 
или учешће у пројекту 
 

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

3. 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 

4. 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.   

5. 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. 

6. 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". 

11 Одобрен и објављен уџбеник за ужу област за коју 
се бира, монографија, практикум или збирка 
задатака (са ISBN бројем) 
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12 Објављен један рад из категорије М21, М22 или 
М23 у периоду од последњег избора из научне 
области за коју се бира.   (за поновни избор ванр. 
проф.) 

  

13 Саопштена три рада на међународним или 
домаћим научним скуповима (категорије М31-
М34 и М61-М64) у периоду од последњег избора 
из научне области за коју се бира.    (за поновни 
избор ванр. проф.) 

  

14 Објављена два рада из категорије М21, М22 или 
М23 од првог избора у звање ванредног 
професора из научне области за коју се бира. 

  

15 Цитираност од 10 хетеро цитата 
 

  

16 Саопштено пет радова на међународним или 
домаћим скуповима (категорије М31-М34 и М61-
М64) од којих један мора да буде пленарно 
предавање или предавање по позиву на 
међународном или домаћем научном скупу од 
избора у претходно звање из научне области за 
коју се бира  

  

17 Књига из релевантне области, одобрен уџбеник за 
ужу област за коју се бира, поглавље у одобреном 
уџбенику за ужу област за коју се бира или превод 
иностраног уџбеника одобреног за ужу област за 
коју се бира, објављени у периоду од избора у 
наставничко звање 

  

18 Број радова као услов за менторство у вођењу 
докт. дисерт. – (стандард 9 Правилника о 
стандардима...) 

  

 
 
ИЗБОРНИ УСЛОВИ: 

 (изабрати 2 од 3 услова) Заокружити ближе одреднице 
(најмање пo једна из 2 изабрана услова) 

 
1. Стручно-професионални 
допринос 

1.  Председник или члан уређивачког одбора научног часописа или 
зборника радова у земљи или иностранству. 
2.  Председник или члан организационог одбора или учесник на стручним 
или научним скуповима националног или међународног нивоа. 
3. Председник или члан у комисијама за израду завршних радова на 
академским специјалистичким, мастер и докторским студијама. 
4.  Аутор или коаутор елабората или студија. 
5.  Руководилац или сарадник у реализацији пројеката. 
6.  Иноватор, аутор или коаутор прихваћеног патента, техничког 
унапређења, експертиза, рецензија радова или пројеката. 
7.  Поседовање лиценце. 
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2. Допринос академској и 
широј заједници 

1.  Председник или члан органа управљања, стручног органа, помоћних 
стручних органа или комисија на факултету или универзитету у земљи или 
иностранству.  
2. Члан стручног, законодавног или другог органа и комисија у широј 
друштвеној заједници. 
3.  Руковођење активностима од значаја за развој и углед факултета, 
односно Универзитета. 
4.  Руковођење или учешће у ваннаставним активностима студената. 
5.  Учешће у наставним активностима који не носе ЕСПБ бодове 
(перманентно образовање, курсеви у организацији професионалних 
удружења и институција или сл.). 
6. Домаће или међународне награде и признања у развоју образовања или 
науке. 

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

1.  Учешће у реализацији пројеката, студија или других научних остварења 
са другим високошколским или научноистраживачким установама у земљи 
или иностранству. 
2. Радно ангажовање у настави или комисијама на другим високошколским  
или научноистраживачким установама у земљи или иностранству, 
3.  Руковођење или чланство у органима или професионалнм удружењима 
или организацијама националног или међународног нивоа. 
4. Учешће у програмима размене наставника и студената. 
5. Учешће у изради и спровођењу заједничких студијских програма. 
6. Гостовања и предавања по позиву на универзитетима у земљи или 
иностранству.  

 

 

 

  



12 
 

1) - Основни биографски подаци 
- Име, средње име и презиме: Иван Симић 
- Датум и место рођења: 1983. године у Београду 
- Установа где је запослен: Архитектонски факултет Универзитета у Београду 
- Звање/радно место: асистент закључно са 2016. годином 
- Научна, односно уметничка област: урбанизам 
 
2) - Стручна биографија, дипломе и звања 
Основне студије: 
- Назив установе: Универзитет у Београду - Архитектонски факултет 
- Место и година завршетка: Београд, 2004. 
- смер:  
Мастер:   
- Назив установе: Универзитет у Београду - Архитектонски факултет 
- Место и година завршетка: Београд, 2008. 
- Ужа научна, односно уметничка област:  
Магистеријум:   
- Назив установе:  
- Место и година завршетка: 
- Ужа научна, односно уметничка област: 
Докторат: 
- Назив установе: Универзитет у Београду - Архитектонски факултет 
- Место и година одбране: Београд, 2017. 
- Наслов дисертације: „ Могућности унапређења резилијентности урбане форме на климатске 
промене ” 

- Ужа научна област: Урбанизам 
Досадашњи избори у наставна и научна звања: 
-2008. Сарадник у настави на Архитектонском факултету Универзитета у Београду 
-2010. Aсистент на Архитектонском факултету Универзитета у Београду  

 

3) Испуњени услови за избор у звање доцента 

 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ: 
 

 
 

  
(заокружити испуњен услов за звање у које се бира) 

oценa / број година радног 
искуства  
 

1 Приступно предавање из области за коју се бира, позитивно 
оцењено од стране високошколске установе 

4.80 

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

4.93 

3 Искуство у педагошком раду са студентима 
 

8 

 
 

 
 

 
 (заокружити испуњен услов за звање у које се бира) 
 

Број менторства / учешћа у 
комисији и др. 
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4 Резултати у развоју научно наставног подмлатка 
 

 

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

 

 
 

 
 

  
(заокружити испуњен услов за звање у које се 
бира) 
 

Број 
радова, 
саопште
ња, 
цитата 
и др 

Навести часописе, скупове, књиге и 
друго 

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

2  1. 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) 

 2. 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) 

 
 
 

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

11 1. 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 978-86-89111-16-3 
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2. Simić, I., Gruičić, A., „Globalisation 
Settings of Architecture and Branding 
Contemporary City: The Case of 
Berlin“, in: Proceedings of 
International Scientific Conference and 
Exhibition Scale of Design – From 
Micro to Macro, Sustainable Urban 
Society Association (STRAND), 
Belgrade, 2016, pp. 103-110, ISBN 
978-86- 89111-14- 9  

3. 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 

4. 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 978-94-90354-30-5 

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 the 2nd International 
Scientific Conference RESPAG, 
Belgrade, May 22-25, 2013, pp. 1116-
1125. Belgrade: IAUS. 

6. 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. 
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7. Simić, I., Stupar, A., Nikezić, Z.: 
"Going Green - How to Change the 
Rural in Order to Sustain the Urban", 
in: Conference Proceedings of the 
Green Design Conference Sarajevo, 
International Council for Research and 
Innovation in Building and 
Construction (CIB), Working 
Commission W115 and the University 
of Twente, the Netherlands, Sarajevo 
Green Design Foundation, Bosnia and 
Herzegovina, September 2012, 
Sarajevo, BH, ISNB 978-90-365-3451-
2 pp. 124-128. 

8. 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/. (ISBN 978-3-
9504173-0-2 [CD], 978-3-9504173-1-
9 [print]) 

9. 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 

10. 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 Association 
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Conference: Transforming cities, 
transformative cities. Sibiu, Romania, 
2015, 17-20 September. 

11. 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 978-86-80144-10-8 

8 Објављена два рада из категорије М21, М22 или 
М23 од првог избора у звање доцента из научне 
области за коју се бира 

  

9 Саопштена три рада на међународним или 
домаћим научним скуповима (категорије М31-
М34 и М61-М64) од избора у претходно звање из 
научне области за коју се бира. 

  

10 Оригинално стручно остварење или руковођење 
или учешће у пројекту 
 

 1. 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. 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 

3. Учешће у својству коаутора студије 
„Sustainable Development of a New 
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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). 

11 Одобрен и објављен уџбеник за ужу област за коју 
се бира, монографија, практикум или збирка 
задатака (са ISBN бројем) 

  

12 Објављен један рад из категорије М21, М22 или 
М23 у периоду од последњег избора из научне 
области за коју се бира.   (за поновни избор ванр. 
проф.) 

  

13 Саопштена три рада на међународним или 
домаћим научним скуповима (категорије М31-
М34 и М61-М64) у периоду од последњег избора 
из научне области за коју се бира.    (за поновни 
избор ванр. проф.) 

  

14 Објављена два рада из категорије М21, М22 или 
М23 од првог избора у звање ванредног 
професора из научне области за коју се бира. 

  

15 Цитираност од 10 хетеро цитата 
 

  

16 Саопштено пет радова на међународним или 
домаћим скуповима (категорије М31-М34 и М61-
М64) од којих један мора да буде пленарно 
предавање или предавање по позиву на 
међународном или домаћем научном скупу од 
избора у претходно звање из научне области за 
коју се бира  

  

17 Књига из релевантне области, одобрен уџбеник за 
ужу област за коју се бира, поглавље у одобреном 
уџбенику за ужу област за коју се бира или превод 
иностраног уџбеника одобреног за ужу област за 
коју се бира, објављени у периоду од избора у 
наставничко звање 

  



18 
 

18 Број радова као услов за менторство у вођењу 
докт. дисерт. – (стандард 9 Правилника о 
стандардима...) 

  

 
 
ИЗБОРНИ УСЛОВИ: 

 (изабрати 2 од 3 услова) Заокружити ближе одреднице 
(најмање пo једна из 2 изабрана услова) 

 
1. Стручно-професионални 
допринос 

1. Председник или члан уређивачког одбора научног часописа или 
зборника радова у земљи или иностранству. 
2.  Председник или члан организационог одбора или учесник на стручним 
или научним скуповима националног или међународног нивоа. 
3. Председник или члан у комисијама за израду завршних радова на 
академским специјалистичким, мастер и докторским студијама. 
4.  Аутор или коаутор елабората или студија. 
5.  Руководилац или сарадник у реализацији пројеката. 
6. Иноватор, аутор или коаутор прихваћеног патента, техничког 
унапређења, експертиза, рецензија радова или пројеката. 
7. Поседовање лиценце. 

2. Допринос академској и 
широј заједници 

1.  Председник или члан органа управљања, стручног органа, помоћних 
стручних органа или комисија на факултету или универзитету у земљи или 
иностранству.  
2.  Члан стручног, законодавног или другог органа и комисија у широј 
друштвеној заједници. 
3.  Руковођење активностима од значаја за развој и углед факултета, 
односно Универзитета. 
4.  Руковођење или учешће у ваннаставним активностима студената. 
5. Учешће у наставним активностима који не носе ЕСПБ бодове 
(перманентно образовање, курсеви у организацији професионалних 
удружења и институција или сл.). 
6. Домаће или међународне награде и признања у развоју образовања или 
науке. 

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

1.  Учешће у реализацији пројеката, студија или других научних остварења 
са другим високошколским или научноистраживачким установама у земљи 
или иностранству. 
2. Радно ангажовање у настави или комисијама на другим високошколским  
или научноистраживачким установама у земљи или иностранству, 
3.  Руковођење или чланство у органима или професионалнм удружењима 
или организацијама националног или међународног нивоа. 
4.  Учешће у програмима размене наставника и студената. 
5. Учешће у изради и спровођењу заједничких студијских програма. 
6.  Гостовања и предавања по позиву на универзитетима у земљи или 
иностранству. 
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III - ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ 
 

 
Кандидат др Иван Симић је стекао научни степен доктора наука (М71) 2017. године, поседује способност за 
наставни рад, потврђену кроз његов рад у сарадничком звању асистента и кроз изузетно одржано приступно 
предавање, као и дугогодишње искуство у извођењу наставе на Архитектонском факултету Универзитета у 
Београду у својству асистента; објављене научне радове у научним часописима и зборницима са рецензијама, 
од којих Комисија издваја:  
Рад у водећем међународном часопису (М22 – два рада); Рад у националном часопису међународног значаја 
(М24 – два рада); Саопштење са међународног скупа штампано у целини (М33 – 8 радова); Саопштење са 
међународног скупа штампано у изводу (М34 – два рада); Рад у врхунском часопису националног значаја 
(М51 – један рад); Поглавље у књизи М41 или рад у истакнутом тематском зборнику водећег националног 
значаја (М44 – један рад),  Поглавље у књизи М42 или рад у тематском зборнику националног значаја (М45 – 
3 радa), и другo. 
На основу увида у биографске податке кандидата др Ивана Симића, маст.инж.арх., анализе његове стручне, 
научно-истраживачке и педагошке делатности, а у складу са Правилником о минималним условима за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду, Комисија закључује да др Иван Симић, маст. инж. 
арх., испуњава све услове за избор у звање доцента за ужу научну област: Урбанизам, на Департману за 
урбанизам Архитектонског факултета Универзитета у Београду. 
 
Место и датум: Београд, 04.06.2018. 
                                                                                                                             ПОТПИСИ  
                                                                                                                ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ 

 
 

................................................................. 
др Александра Ступар, дипл. инж. арх., 

ванредни професор Универзитета у Београду - Архитектонског факултета 
 
 

................................................................ 
др Владан Ђокић, дипл. инж. арх., 

редовни професор Универзитета у Београду - Архитектонског факултета 
 
 

................................................................ 
др Урош Радосављевић, дипл. инж. арх., 

ванредни професор Универзитета у Београду - Архитектонског факултета 
 
 

................................................................. 
др Зоран Никезић, дипл. инж. арх., 

редовни професор Архитектонског факултета Универзитета у Београду, у пензији 
 
 

................................................................ 
др Дарко Реба, дипл. инж. арх., 

редовни професор Универзитета у Новом Саду – Факултет техничких наука, Департман за Архитектуру 

http://bg.ac.rs/files/sr/univerzitet/univ-propisi/Pravilnik-kriterijumi-sticanje-zvanja.pdf
http://bg.ac.rs/files/sr/univerzitet/univ-propisi/Pravilnik-kriterijumi-sticanje-zvanja.pdf
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