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В) ГРУПАЦИЈА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА 

 
С А Ж Е Т А К 

РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА  
ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ  

 
 

I - О КОНКУРСУ 
Назив факултета: Архитектонски факултет Универзитета у Београду 
Ужа научна, oдносно уметничка област: Урбанизам 
Број кандидата који се бирају: Један 
Број пријављених кандидата: Један 
Имена пријављених кандидата: 
 1. _др . Владимир Михајлов, д.и.а._ 
 ................................................ 

 
 

II - О КАНДИДАТУ 
 
1) - Основни биографски подаци 
- Име, средње име и презиме: Владимир (Милорад) Михајлов 
- Датум и место рођења: 09.09.1976., Зрењанин 
- Установа где је запослен: Архитектонски факултет Универзитета у Београду 
- Звање/радно место: Доцент на Департману за урбанизам 
- Научна, односно уметничка област: Урбанизам 
 
2) - Стручна биографија, дипломе и звања 
Основне студије: 
- Назив установе: Архитектонски факултет Универзитета у Београду 
- Место и година завршетка: Београд, 2002. 
Мастер:   
- Назив установе: 
- Место и година завршетка: 
- Ужа научна, односно уметничка област: 
Магистеријум:   
- Назив установе: Архитектонски факултет Универзитета у Београду 
- Место и година завршетка: Београд, 2007. 
- Наслов магистарског рада: Планерски критеријуми одрживости урбане рециклаже 
- Ужа научна, односно уметничка област: Урбанизам 
Докторат: 
- Назив установе: Архитектонски факултет Универзитета у Београду 
- Место и година одбране: Београд, 2011. 
- Наслов дисертације: Место евалуације у процесу урбанистичког планирања 
- Ужа научна, односно уметничка област: Урбанизам 
Досадашњи избори у наставна и научна звања: 
- 2014, избор у звање доцента 

 

 

 



3) Испуњени услови за избор у звање___ВАНРЕДНИ ПРОФЕСОР_______________ 

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 - 

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

4,56 
(2014 – 2018) 

3 Искуство у педагошком раду са студентима 
 11 година 

 
 
 

 
 (заокружити испуњен услов за звање у које се бира) 
 

Број менторства / учешћа у 
комисији и др. 

4 Резултати у развоју научнонаставног подмлатка 
 

- Члан комисијa за избор 
истраживача сарадника и научних 
сарадника  у ИАУС-у (2 комисије) 

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

- 8 комисија за оцењивање завршних 
радова на МАС 
- 10 комисија за оцењивање 
завршних радова на МИУ 

 
 
 

  
(заокружити испуњен услов за звање у које се 
бира) 
 

Број 
радова, 
сапштења, 
цитата и др 

Навести часописе, скупове, књиге и 
друго 

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

  

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

  

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

2 - 1. М22 Towards the Conceptual Changes 
in Architectural Education: Adjusting to 
Climate Change. Sustainability 2017, 
9(8), 1355. Aleksandra Stupar, Vladimir 
Mihajlov, Ivan Simic. Keywords: 
architectural education; climate change; 
problem based learning. 
doi:10.3390/su9081355 
 

- 2. М23 Climate Change Adaptation in 
Serbia: The Role of Information 
Networks. METU JOURNAL OF THE 
FACULTY OF ARCHITECTURE 2016. 
Aleksandra Stupar, Vladimir Mihajlov. 
Key words: contemporary city, climate 
change, globalization, network society, a 
theoretical framework. DOI: 
10.4305/METU.JFA.2016.1.3	
	

- 	
9 Саопштена три рада на међународним или 5 1. М33 (R)URBAN SYNERGY 



домаћим научним скуповима (категорије М31-
М34 и М61-М64) од избора у претходно звање 
из научне области за коју се бира. 

RECONSIDERED: THE ROLE OF 
INFORMATION NETWORKS IN 
CLIMATE CHANGE ADAPTATION 
AND MITIGATION. ALEKSANDRA 
STUPAR, IVAN SIMIC, VLADIMIR 
MIHAJLOV. PLACES AND 
TECHNOLOGIES 2017, UNIVERZITET U 
SARAJEVU – ARHITEKTONSKI FAKULTET 
ISBN: 978-9958-691-55-3 
 

- 2. М33 IMPROVING URBAN 
RESILIENCE, INCREASING 
ENVIRONMENTAL AWARENESS: 
NEW CHALLENGE OF 
ARCHITECTURAL AND PLANNING 
EDUCATION.  ALEKSANDRA STUPAR, 
IVAN SIMIC, VLADIMIR MIHAJLOV. 
PLACES AND TECHNOLOGIES 2018, 
UNIVERZITET U BEOGRADU – 
ARHITEKTONSKI FAKULTET ISBN: 978-
86-7924-199-3 
	

- 3. М33 GREEN INFRASTRUCTURE IN 
BELGRADE AS (RE) GENERATIVE 
SPACE OF BIOPHILIA: THE CASE 
STUDY OF BLOCKS 45, 70 AND 
SAVAMALA. Vladimir Mihajlov, Ivan 
Simic, Marija Cvetkovic 2nd 
International Conference on Urban 
Planning - ICUP2018, Faculty of Civil 
Engineering and Architecture of the 
University of Niš. ISBN 978-86-88601-
36-8	

- 	
- 4. М34 RESILIENCE STRATEGIES: 

UPGRADING THE SUSTAINABLE 
PRACTICE. Aleksandar Grujičić, Ivan 
Simic, Vladimir Mihajlov. BAB 
International conference 2018. ISBN 
978-86-7924-192-4	

- 	
- 5. М33 Иновативни приступи у 

едукацији архитеката у функцији 
заштите животне средине. У Заштита 
природних ресурса кроз заштиту 
животне средине у урбаним системима 
Удружење Инжињера Београда, 
2014.Владимир Михајлов, Марија 
Маруна. ISBN 978-86-915671-2-5	

- 	
10 Оригинално стручно остварење или 2 - 1. NIP 43007: Утицај климатских 

промена на природне ресурсе и 



руковођење или учешће у пројекту 
 
 

заштиту животне средине – праћење 
утицаја, адаптација и ублажавање 
(потпројекат УТИЦАЈ КЛИМАТСКИХ 
ПРОМЕНА НА ПЛАНИРАЊЕ 
УРБАНОГ И РУРАЛНОГ РАЗВОЈА У 
ЦИЉУ ОЧУВАЊА ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ) (2011-) 

-  
- 2. SK 242/17: Мапирање локација 

физичке приступачности објеката за 
особе са инвалидитетом. Пројекат 
Министарства рада и социјалне 
политике (2018-2019) 

-  
11 Одобрен и објављен уџбеник за ужу област за 

коју се бира, монографија, практикум или 
збирка задатака (са ISBN бројем) 

1 Монографија “Мерење немерљивог – 
Иновативне методе процене 
алтернативa развоја града”. 
Монографија штампана у целини. 
Аутор Владимир Михајлов, 
Архитектонски факултет Универзитета 
у Београду, 2016. године.  ISBN 978-
86-7924-149-8 
 

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 џбеник 
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.  
-Учесник на пет научних скупова – PT 2018, PT 2017, BAB 2018, ICUP 
2018, UIB 2014 и на два стручна скупа – Инжењерска комора 2016., ЦЕП 
2017. године  
3. Председник или члан у комисијама за израду завршних радова на 
академским специјалистичким, мастер и докторским студијама. 
-Члан у комисијама за одбрану 18 завршних радова 
4. Аутор или коаутор елабората или студија. 
5. Руководилац или сарадник у реализацији пројеката. 
-Део експертског тима на пројекту "Мапирање локација физицке 
приступацности објеката за особе са инвалидитетом". Министарство рада и 
социјалне политике SK 242/17 
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.  
-Председник Комисије за ваннаставне активности студената 
Архитектонског факултета од 2015. године, члан Комисије за споровођење 
уписа кандидата на прву годину академских студија Факултета, школскe 
2014/2015. годинe. 
2. Члан стручног, законодавног или другог органа и комисија у широј 
друштвеној заједници. 
-Члан  Удружења архитеката Србије и Друштва архитеката Београда) 
3. Руковођење активностима од значаја за развој и углед факултета, 
односно Универзитета. 
4. Руковођење или учешће у ваннаставним активностима студената. 
-Студентска радионица Дани Ориса, Мостар, 20-22 април 2018. – Exploring 
the urban voids, reinventing the identity, Хрватски дом Херцег Стјепан 
Косача, учесници студенти друге године основних студија 
5.Учешће у наставним активностима који не носе ЕСПБ бодове 
(перманентно образовање, курсеви у организацији професионалних 
удружења и институција или сл.). 
- Предавања под називом „Мерење немерљивог-иновативне методе 
процене алтернатива развоја града“ Инжењерска комора Србије, 28. априла 
2016. године и ЦЕП -Центар за планирање урбаног развоја, 5. априла 2017. 
године. 
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. 
- Лођ, ревитализација и реконструкција - Изложба реализованих пројеката 
у Аули Архитектонског факултета, 2016. године. Сарадња са Амбасадом 
Републике Пољске( аташе за културу Јоанa Будишин).  
-Рецензензије за часопис Социологија и простор, Институт за друштвена 
истраживања Загреб, од 2015. године (часопис на SCOPUS и SocINDEX 
(EBSCO) листи) 
2. Радно ангажовање у настави или комисијама на другим високошколским  
или научноистраживачким установама у земљи или иностранству  
-Комисије за избор у звање истраживача сарадника и научних сарадника у 
Институту за архитектуру и урбанизам Србије 
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. 

	

III - ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ 
 

На основу увида у поднету документацију и анализе резултата научно истраживачког и педагошког рада 
релевантног за ужу научну област „Урбанизам“, Комисија констатује да др Владимир Михајлов задовољава 
све критеријуме који су захтевани за избор у звање ванредног професора Универзитета у Београду: 
•  има испуњен ОПШТИ услов, 
•  има испуњених СВИХ ПЕТ ОБАВЕЗНИХ услова и 
•  има испуњена СВА ТРИ ИЗБОРНА услова. 
Комисија предлаже Изборном већу Архитектонског факултета Универзитета у Београду да др Владимира 
Михајлова изабере у звање ванредног професора за ужу научну област „Урбанизам“ на Департману за 
урбанизам Архитектонског факултета Универзитета у Београду. 
 
Место и датум:  Београд, 5.12.2018. године 
 

Чланови комисије: 

 

______________________________________________ 
Проф. др Владан Ђокић, редовни професор Универзитет у 

Београду - Архитектонски факултет 

 

______________________________________________ 
Проф. др Нада Лазаревић Бајец, редовни професор, у пензији 

Универзитет у Београду - Архитектонски факултет 

 

_______________________________________________ 

Проф. др Велимир Шећеров, редовни професор Универзитет 
у Београду - Географски факултет 


