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ИЗБОРНОМ	ВЕЋУ	
УНИВЕРЗИТЕТ	У	БЕОГРАДУ		-	АРХИТЕКТОНСКИ	ФАКУЛТЕТ	

	
	
Декан	Aрхитектонског	факултета,	проф.	др	Владан	Ђокић,	на	основу	иницијативе	Департмана	
за	урбанизам,	дана	20.	децембра	2018.		године	упутио	предлог	Изборном	већу	Факултета,		за:	
	
• Покретање	 поступка	 за	 избор	 наставника	 у	 звање	 доцента,	 за	 ужу	 научну	 област:	

Урбанизам,	на	Департману	за	урбанизам,	на	одређено	време,	са	пуним	радним	временом,	
за	временски	период	од	5	(пет)	година	и	

• Именовање	Комисије	за	припрему	реферата,	у	саставу:	
o др	Марија	Маруна,	 ванредни	 професор	 Универзитета	 у	 Београду	 -	 Архитектонски	

факултет,	председник	Комисије,	
o др	 Владан	 Ђокић,	 редовни	 професор	 Универзитета	 у	 Београду	 -	 Архитектонски	

факултет,	члан	Комисије	
o др	 Велимир	 Шећеров,	 редовни	 професор	 Универзитета	 у	 Београду	 -	 Географски	

факултет,	Одсек	за	просторно	планирање,	члан	Комисије	
	

Изборно	веће	Архитектонског	факултета	 је,	 на	 седници	одржаној	 24.	децембра	2018.	 године,	
донело	 Одлуку	 бр.	 01-2887/2-3.2	 о	 расписивању	 Конкурса	 за	 избор	 наставника	 у	 звање	
доцента,	за	ужу	научну	област:	Урбанизам,	на	Департману	за	урбанизам,	на	одређено	време,	
за	 временски	 период	 од	 пет	 година,	 са	 пуним	 радним	 временом	 и	 именовању	 Комисије	 за	
припрему	Реферата	за	избор	наставника	у	звање	доцента	за	ужу	научну	област:	Урбанизам,	на	
Департману	за	урбaнизам,	у	саставу:	

o др	Марија	Маруна,	 ванредни	 професор	 Универзитета	 у	 Београду	 -	 Архитектонски	
факултет,	председник	Комисије,	

o др	 Владан	 Ђокић,	 редовни	 професор	 Универзитета	 у	 Београду	 -	 Архитектонски	
факултет,	члан	Комисије	

o др	 Велимир	 Шећеров,	 редовни	 професор	 Универзитета	 у	 Београду	 -	 Географски	
факултет,	Одсек	за	просторно	планирање,	члан	Комисије.	

	
Конкурс	је	објављен	у	огласним	новинама	националне	службе	за	запошљавање	„Послови“	број	
812	 ,	 стр.	 29	 (датум	 издавања	 16.01.2019.)	 године,	 а	 на	 основу	 општих	 услова	 предвиђених	
Законом	 о	 раду	 (“Сл.	 гласник	 РС”,	 бр.	 24/05,	 61/05,	 54/09,	 32/13,	 75/14,	 13/17	 –	 одлука	 УС,	
113/17	 и	 95/18-аутентично	 тумачење),	 и	 посебних	 услова	 предвиђених	 чланом	 74.	 Закона	 о	
високом	образовању	(“Сл.	гласник	РС”,	бр.	88/2017,	 	27/2018	–	др.	закон	и	73/2018),	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,	
199/17	и	203/18),	Правилником	о	начину	и	поступку	стицања	звања	и	заснивања	радног	односа	
наставника	 на	 	 Универзитету	 у	 Београду	 (“Гласник	 УБ”	 200/17),	 Статутом	 Универзитета	 у	
Београду	 -	 Архитектонског	 факултета	 (“Сл.	 билтен	 АФ”,	 бр.	 119/18),	 Правилником	 о	
минималним	условима	за	стицање	звања	наставника	на	Архитектонском	факултету	у	Београду	
(”Сл.	билтен	АФ”,	бр.	115/17).	
	
Увидом	 у	 материјал	 примљен	 од	 Опште	 службе	 Факултета,	 Комисија	 је	 утврдила	 да	 је	 на	
Конкурс	 приспела	 једна	 пријава	 кандидаткиње	 др	 Данијеле	 Миловановић	 Родић,	
дипл.инж.арх.	(бр.	пријаве	02-213/1	од	31.01.2019.		2019.	године).	
	
Након	 увида	 у	материјал	 поднет	 у	 пријави,	 Комисија	 је	 констатовала	 да	 је	 кандидаткиња	 др	
Данијела	 Миловановић	 Родић,	 дипл.инж.арх.	 поднела	 потребну	 документацију,	 дефинисану	
условима	расписаног	конкурса,	и	на	основу	ње	подноси	следећи	
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Р	Е	Ф	Е	Р	А	Т			
о	пријављеном	кандидату	

	
А.	ПОДАЦИ	О	КАНДИДАТУ	
	
А.1	ОСНОВНИ	БИОГРАФСКИ	ПОДАЦИ		
	
Данијела	(Миодраг)	Миловановић	Родић,	дипл.	инж.	арх.	рођена	је	24.04.1969.	године	у	Пећи.	
На	 Архитектонском	 факултету	 Универзитета	 у	 Београду	 дипломирала	 је	 1995.	 године,	
магистрирала	2005.	године	и	докторирала	2013.	године.	
	
На	 Архитектонском	 факултету	 Универзитета	 у	 Београду	 је	 запослена	 од	 1996-данас.	 У	 том	
периоду	активно	учествује	у	извођењу	наставе	на	већини	предмета	Департмана	за	урбанизам.		
	
А.2	СТРУЧНА	БИОГРАФИЈА,	ДИПЛОМЕ	И	ЗВАЊА	
	
А.2.1.	Дипломе	
	
2013.	Диплома	Доктора	техничких	наука	у	области	архитектуре	и	урбанизма	Универзитета	у	
Београду	 –	 Архитектонски	 факултет.	 Докторска	 теза:	 РЕДЕФИНИСАЊЕ	 МОДЕЛА	 УЧЕШЋА	
ГРАЂАНА	 У	 УРБАНИСТИЧКОМ	 ПЛАНИРАЊУ	 СРБИЈЕ	 У	 СКЛАДУ	 СА	 КОМУНИКАТИВНО-
КОЛАБОРАТИВНОМ	ПАРАДИГМОМ.		Ментор	проф	др	Милица	Бајић	Брковић.	
	
2005.	 Диплома	Магистра	 техничких	 наука	 у	 области	 архитектуре,	 урбанизма	 и	 просторног	
планирања	 Универзитета	 у	 Београду	 –	 Архитектонски	 факултет.	 Магистарска	 теза:	
УНАПРЕЂЕЊЕ	 УЧЕШЋА	 ГРАЂАНА	 У	 УРБАНИСТИЧКОМ	 ПЛАНИРАЊУ	 УЗ	 ПОДРШКУ	
ИНФОРМАЦИОНИХ	И	КОМУНИКАЦИОНИХ	ТЕХНОЛОГИЈА.	Ментор	проф.	др	Зоран	Никезић.	Рад	
је	 добио	 награду	 ИАУСа	 за	 најбољи	 магистарски	 рад	 у	 школској	 2004/2005.	 години	 на	
Архитектонском	факултету	Универзитета	у	Београду.	
	
1995.	 Диплома	 Инжењера	 архитектуре	 Универзитета	 у	 Београду	 –	 Архитектонски	 факултет.	
Дипломски	 рад:	 УРБАНИСТИЧКИ	ПРОЈЕКАТ	 ПРИОБАЉА	ЦЕНТРА	ПАНЧЕВА	И	 АРХИТЕКТОНСКИ	
ПРОЈЕКАТ	МУЗЕЈА	ГРАДА	ПАНЧЕВА.	Ментор	проф.	мр	Бранислав	Стојановић.		
	
А.2.2.	Усавршавање	наставничких	компетенција	
	
У	периоду	од	2006.	до	2018.	године	др	Данијела	Миловановић	Родић	учествује	на	семинарима,	
специјализованим	курсевима	и	другим	облицима	усавршавања	наставничких	компетенција,	и	
то:				
	
• Teaching	 and	 training	 mobility,	 ERASMUS	 +	 between	 Programme	 and	 Partner	 Countries	 2017/18.			

Študgart,	 6-9.	 Фебруара	 2018.	 У	 оквиру	 пројекта	 сарадње	 University	 of	 Stutgart	 Faculty	 of	
Architecture	 and	 Urban	 Planning	 и	 Универзитета	 у	 Београду	 –	 Архитектонски	 факултет	
(координатори	проф	др	М.	Маруна	и	доц.	др	Р.	Чолић),	учешће	у	оцењивању	23	студентска	рада	
на	Мастер	 програму	 Integrated	 Urbanism	 and	 Sustainable	 Design,	 рађених	 за	 територију	 Доњег	
Дорћола.			

• Teaching	 and	 training	 mobility,	 ERASMUS	 +	 between	 Programme	 and	 Partner	 Countries	 2016/17.	
Študgart,	 25.06.	 –	 01.07.2017.	 	 У	 оквиру	 пројекта	 сарадње	 University	 of	 Stutgart	 	 Faculty	 of	
Architecture	 and	 Urban	 Planning	 и	 Универзитета	 у	 Београду	 –	 Архитектонски	 факултет	
(координатори	 проф	 др	М.	Маруна	 И	 доц.	 др	 Р.	 Чолић),	 учешће	 у	 настави	 (8	 часова	 активне	
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наставе).		
• Обука	"Методологија	истраживања,	писање	научних	радова	и	презентација	резултата"	у	оквиру	

пројекта	обуке	наставно-научног	особља	ТРАИН.	Ректорат	Универзитета	у	Београду,	др	Оливер	
Тошковић,	професор	Филозофског	факултета	Универзитета	у	Београду	

• Обука	 "Израда	 планова	 и	 програма	 високог	 образовања"	 у	 оквиру	 пројекта	 обуке	 наставно-
научног	особља	ТРАИН,	2016.	Ректорат	Универзитета	у	Београду,		проф.	др	Снежана	Медић,	проф.	
др	Миомир	Деспотовић,	проф.	др	Лидија	Радуловић	и	проф.	др	Драгана	Павловић	Бренеселовић.	
професори	Филозофског	факултета	Универзитета	у	Београду	

• Студијски	 боравак	 у	 оквиру	 ТЕМПУС	 пројекта	 "Реформа	 наставног	 плана	 на	 Архитектонском	
факултету	 Универзитета	 у	 Београду",	 Архитектонски	 факултет,	 Београд	 и	 Берлаге	 Институт,	
Ротердам	,	9-26.	јун	2006,	Ротердам,	Холандија.		

• Студијски	 боравак	 	 у	 оквиру	 ТЕМПУС	 пројекта	 "Реформа	 наставног	 плана	 на	 Архитектонском	
факултету	 Универзитета	 у	 Београду",	 Архитектонски	 факултет,	 Београд	 и	 Берлаге	 Институте,	
Роттердам	,	28-31.	март	2006,	Љубљана,	Словенија	

	
А.2.3.	Усавршавање	професионалних	компетенција	
	
Најзначајније	 активности	 и	 обуке	 у	 функцији	 усавршавања	 професионалних	 компетенција	
кандидаткиње	су:				
	
• Сертификовани	 фасилитатор:	 	 PARTICIPATORY	 PRACTICES	 IN	 PLANNING	 AND	 DECISION	 MAKING	

PROCESS.	UN-HABITAT	SIRP	Програм	становања	и	 трајна	интеграција	избеглица.	Спроведено	од	
стране	Фондације	партнера	за	локални	развој	(Local	Development	Foundation	-	FPDL).	Програм	је	
финансиран	од	стране	Италијанске	Владе.	29.	октобар	–	4.новембар	2005.,	Гроцка,	Србија	и	Црна	
Гора.	

• Сертификовани	 тренер:	 CONFLICT	 MANAGEMENT	 BASIC	 SKILLS:	 COMMUNICATION	 AND	
NEGOTIATION.	UN-HABITAT	SIRP	Програм	становања	и	трајна	интеграција	избеглица.	Спроведено	
од	стране	Фондације	партнера	за	локални	развоj	(	Local	Development	Foundation	-	FPDL).	Програм	
је	финансиран	од	стране	Италијанске	Владе.	25.	септембар	–	1.октобар	2005.,	Гроцка,	Србија	и	
Црна	Гора.	

	
А.2.4.	Радна	биографија	
	
Кандидаткиња	 је	 запослена	 на	 Архитектонском	 факултету	 Универзитета	 у	 Београду	 у	
континуитету	 од	 1996.	 до	 данас	 у	 следећим	 звањима:	 од	 1996-1998.	 године	 у	 звању	
сарадника	за	научно-истраживачки	рад,	од	1998-2005.	 године	у	звању	асистент	приправник,	
од	2015-2013.	године	у	звању	асистента	и	од	2014.	до	данас	у	звању	доцента.	У	том	периоду	
активно	учествује	у	извођењу	наставе	на	већини	предмета	Департмана	за	урбанизам.	
	
Од	 професионалних	 ангажмана	 ван	 факултета	 могу	 се	 издвојити:	 Аганжман	 у	 својству	
Регионалног	 консултанта	 УН-Хабитат-а	 у	 Београду	 у	 области	 локалног	 развоја;	 Аганжман:	 у	
својству	 експерта	 за	 област	 „Информационе	 и	 комуникационе	 технологије	 и	 управљање	
просторним	развојем“	за	потребе	израде	Стратегије	просторног	развоја	Републике	Србије;	у	
својству	 експерта	 за	 област	 "Методологија	 колаборативног	 планирања"	 за	 потребе	 израде	
Стратегије	развоја	Панчева	2014-2020.године	и	у	својству	експерта	за	област	"Урбанизам"	за	
потребе	израде	Просторног	плана	подручја	посебне	намене	Клековача,	Република	Српска.	Од	
2005.	године	је	сертификован	фасилитатор	УН	Хабитата	у	процесима	планирања	и	доношења	
одлука	 и	 сертификовани	 тренер	 УН	 Хабитата	 за	 овладавање	 вештинама	 комуникације	 и	
преговарања	 у	 процесима	 управљања конфликтом.	 Коаутор	 је	 курсева	 за	 обуку	 чланова	
локалних	 самоуправа	 из	 тих	 области:	 Партиципативно	 планирање	 и	 доношење	 одлука	 и	
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Управљање	конфликтима.	У	оквиру	УН	Хабитат	СИРП	Програма	2005-2007.	године	курсеви	су	
реализовани	у	шест	српских	општина.	
	
А.2.4.	Учешће	у	настави		
	
Данијела	 Миловановић	 Родић	 је	 ангажована	 на	 пословима	 организације	 и	 спровођења	
наставе	 на	 Универзитету	 у	 Београду	 -	 Архитектонски	 факултет	 у	 различитим	 звањима	 на	
различитим	предметима	и	студијским	програмима,	и	то:			
	
У	звању	асистент	приправник	у	периоду	1998-2005.	године	и	сарадник	за	научно-истраживачки	и	
уметнички	рад	у	периоду	1996-1998.	године	на	предметима:			
• Урбанистичко	и	просторно	планирање	3-5.	година	студија,	матични	асистент																																																																															

предметни	наставник	проф.	др	Милица	Бајић	Брковић.		
• Просторни	развој	насеља	5.	година	студија,	матични	асистент																																																																																																														

предметни	наставник	проф.	др	Милица	Бајић	Брковић.		
• Урбана	структура	и	зонирање,	2.	година	студија	
• предметни	наставник	проф.	др	Нада	Лазаревић	Бајец	
• Урбана	техника	и	композиција	2.	и	3.	година	студија,																																																																																																																																																																													

предметни	наставници	проф.	Д.	Младеновић,	проф.	мр	П.	Арсић	и	проф	др	Д.	Базик	
• Урбане	функције		-	Становање		3.	година	студија																																																																																																																																			

предметни	наставник	проф.	др	Миодраг	Ралевић		
• Урбане	функције	–	Рекреација	3.	година	студија																																																																																																																																													

предметни	наставници	проф.	др	Живана	Веснић	Нећерал	и	проф.	др	Зорица	Петровић,	
• Урбане	функције	-	Центри		4.	година	студија																																																																																																																																																								

предметни	наставници	проф.	др	Петар	Бадовинац	и	проф.	др	Рајко	Корица	
	
У	звању	асистента	у	периоду	2005-2013.	године	на	предметима:				
На	ОАСА	-	Основне	академске	студије	Архитектура:		
• Увод	у	урбанистичко	планирање,		3.	година,		матични	асистент																																																																																																																																					

предметни	наставник	проф.	др	Милица	Бајић	Брковић			
• Грађена	средина,		1.	година		

предметни	наставници	проф.	др	Зоран	Никезић,	проф	др	Александра	Ступар	
• Студио	пројект	3	Урбанизам	3.	година																																																																												

предметни	наставници	проф	др	Милица	Бајић	Брковић,	проф	др	Зоран	Никезић	
• Студио	пројект	4	Синтеза	3.	година																																																																																																																							

предметни	наставници	проф	др	Зоран	Никезић,	доц	др	Ксенија	Лаловић		
• Стручна	екскурзија	3.		година		
								
На	МАСА,	МАС	ИУ	-	Мастер	академске	студије	Архитектура	и	Интегрални	урбанизам:		
• Студио	пројекат	М6	Урбанизам	2.	година,	матични	асистент																																																																																																																							

предметни	наставник	проф	др	Милица	Бајић	
• Архитекте	и	грађанске	иницијативе	за	одрживи	развој	-	изборни	предмет	2.	година	МАСА/МАС	

ИУ	покренут	у	сарадњи	са	доц	др	Ксенијом	Лаловић	
• Интегрални	студио	1,	1.	година	МАС	ИУ	

предметни	наставник	доц	мр	Урош	Радосављевић							
	
У	звању	доцента	у	периоду	2014	-	2019.	године	на	предметима:			
На	ОАСА	-	Основне	академске	студије	Архитектура:			
• Студио	01Б-Урбанистичко	пројектовање	стамбених	целина.	3	ЕСПБ.	3.	година,	наставник	
• Студио	02А–	Одрживе	урбане	заједнице.	8	ЕСПБ.	2.		година,	наставник	
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На	МАС	ИУ	-	Мастер	академске	студије	Интегрални	урбанизам:	
• Студио	01	-	Интегрална	анализа	територије.	12	ЕСПБ.	1.	година,	координатор	студијске	целине	и	

наставник		
• Методологија	планирања.	4	ЕСПБ.	2.	година,	наставник	
• Мастер	теза.	6	ЕСПБ.	2.	година,	наставник	
• Мастер	пројекат.	12	ЕСПБ.	2.	година,	наставник	
• Мастер	завршни	рад.	10	ЕСПБ.	2.	година,	наставник		
	
На	 МАСА,	 МАС	 ИУ	 и	 ИАСА	 -	 Мастер	 академске	 студије	 Архитектура,	 Мастер	 академске	 студије			
Интегрални	урбанизам	и	Интегрисане	студије	Архитектура:	
• Архитекте	 и	 грађанске	 иницијативе	 за	 одрживи	 развој,	 изборни	 предмет,	 2	 ЕСПБ,	 2.	 година,	

наставник	
• Члан	Комисије	за	оцену	и	одбрану	Мастер	тезе,	Мастер	пројекта	и	Мастер	завршног	рада,	студио	

проф.	Борислав	Петровић		
• Предавања	по	позиву	на	предметима:		

• МАС	 ИУ	 	 Одрживи	 урбани	 развој,	 2.	 година,	 предметни	 наставник	 ван.	 проф.	 др	 Бисерка	
Митровић		

• МАСА		Семинар,	1.	година,	предметни	наставник	ван.	проф.	др	Јелена	Живковић		
• МАС	ИУ,	САС	УО	и	ДАСА	Одрживи	урбани	развој,	 	предметни	наставник	проф.	др	Милица	

Бајић	Брковић	
	
Др	 Данијела	 Миловановић	 Родић	 је	 коаутор	 дигиталне	 публикације	 која	 се	 користи	 као		
практикум	на	изборном	предмету	"Архитекте	и	грађанске	иницијативе	за	одрживи	развој"на	2.	
години	 МАСА,	 МАС	 ИУ	 и	 5.	 години	 ИАСА:	 Миловановић	 Родић,	 Д.,	 Лаловић,	 К.	 (2014).	
Архитекти	 и	 грађанске	 иницијативе	 за	 одрживи	 развој.	 Београд:	 Архитектонски	 факултет	
Универзитета	у	Београду.	ИСБН	978	-	86	-	7924	-137-	5.	ЦД	.	Изборни	предмет	је	конципирала	и	
увела	 у	 програм	 у	 сарадњи	 са	 доц.	 др	 Ксенијом	 Лаловић,	 а	 од	 стицања	 стицања	 наставног	
звања	2014.	године,	самостално	води	предмет.	
	
Такође,	 уређивала	 је	 више	 тематских	 зборника	 у	 функцији	 подршке	 наставном	 процесу	 на	
следећим	предметима:	
• За	 предмете	 Увод	 у	 урбанистичко	 планирање	 (3.	 година	 основних	 студија	 по	 	 1.	

акредитацији)	 и	 Методологија	 планирања	 (2.	 година	 МАС	 ИУ):	 	 Миловановић	 Родић,	 Д.		
(Ур.)(2016).	 Дизајн	 нове	 урбаности:	 Град	 као	 ресурс	 [Електронски	 извор].	 Београд	 :	
Архитектонски	факултет	Универзитета	у	Београду.	ИСБН	978-86-7924-150-4	

• За	 предмете	 Мастер	 теза,	 Мастер	 пројекат	 и	 Мастер	 завршни	 рад	 (2.	 година	 МАС	 ИУ):	
Миловановић	 Родић,	 Д.,	 Маруна,	 М.,	 Чолић,	 Р.	 (ур)	 (2016)	 Инструменти	 управања	
интегралним	 урбаним	 развојем	 на	 примеру	 града	 Панчева.	 Београд:	 Универзитет	 у	
Београду,	 Архитектонски	 факултет.	 978-86-7924-170-2	 и	 Чолић,	 Р.,	 Маруна,	 М.,	
Миловановић	 Родић,	 Д.,	 Лаловић,	 К.	 (ур)	 (2015).	 Интегрални	 урбани	 пројекти	 за	
управљање	ризиком	од	поплава	на	примеру	Обреновца.	Београд:	Универзитет	у	Београду,	
Архитектонски	факултет.	ИСБН	978-86-7924-153-5	
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А.3	ИСПУЊЕНОСТ	УСЛОВА	ЗА	ИЗБОР	У	ЗВАЊЕ	ДОЦЕНТА	
Обавезни	услови:	
	
А.3.1.	 Позитивна	 оцена	 педагошког	 рада	 у	 студентским	 анкетама	 током	 целокупног	
претходног	изборног	периода	
	
Резултати	 студентских	 анкета	 током	 претходног	 изборног	 периода	 на	 свим	 предметима	 на	
којима	 кандидаткиња	 учествује,	 показали	 су	 позитивну	 оцену	 педагошког	 рада.	 Просечна	
оцена	педагошког	рада	према	анкетама	на	којима	је	оцену	дало	више	од	30%	студената	који	су	
похађали	 наставу	 током	 целокупног	 изборног	 периода	 од	 2014.	 до	 2018.	 године	 је	 4.59,	 са	
оценама	од	3.92	до	5.00,	зависно	од	године	и	предмета	(видети	Табелу	бр.	1).	
	
Предмет	

2015/2016.	 2016/2017.	 2017/2018.	
Просечна	
оцена	

ОСНОВНЕ	АКАДЕМСКЕ	СТУДИЈЕ	АРХИТЕКТУРЕ	(ОАСА)	
18.1	
Студио	пројекат	3	-	Урбанизам	

4,82	
7/21	студ.	

-	 -	 4,82	

21.2.	
Увод	у	урбанистичко	планирање	

4,11	
289/298	студ.	

-	
	 -	 4,11	

ОАСА-23072-08	
Студио	01б	-	Урбанистичко	
пројектовање	стамбених	целина	-	
Пројекат	

4,33	
15/19	студ.	

4,58	
18/21	студ.	

4,67	
15/23	студ.	 4,52	

ОАСА-24072-09	
Студио	02а	-	Одрживе	урбане	
заједнице	-	Пројекат	

4,63	
20/22	студ.	

4,63	
19/24	студ.	

4,91	
24/27	студ.	

4,72	

МАСТЕР	АКАДЕМСКЕ	СТУДИЈЕ	–	АРХИТЕКТУРА	(МАСА)	
МАСА-23040-04	
Изборни	предмет	3	–	Урбанизам	
Архитекте	и	грађанске	иницијативе	за	
одрживи	развој	

2,92	
1/37	студ.	

3,62	
8/27	студ.	

3,92	
20/28	студ.	 3,92	

МАСТЕР	АКАДЕМСКЕ	СТУДИЈЕ	–	ИНТЕГРАЛНИ	УРБАНИЗАМ	(МАСУ)	
МАСУ-М1.5	(МАСИУ-11041-01)	
Студио	(Интегрални	пројекат	1):	
Интегрална	анализа	територије	

4,47	
8/30	студ.	

4,74	
16/33	студ.	

4,38	
6/21	студ.	 4,74	

МАСУ-М3.3	
Методологија	планирања	

4,22	
25/29	студ.	

4,48	
5/25	студ.	

4,93	
9/21	студ.	

4,57	

МАСУ-М3.7.1	
Изборни	предмет	3:	Грађанске	
иницијативе	за	одрживи	развој	

4,18	
25/29	студ.	

5,00	
2/15	студ.	 непознато	 4,18	

МАСУ-М4.2-03-02	
Мастер	теза	-	Инструменти	управљања	
интегралним	урбаним	развојем	

4,93	
5/9	студ.	

5,00	
1/6	студ.	 -	 4,93	

МАСИУ-24021-1705	
ДИП_МАСТЕР	ТЕЗА	-	Jачање	културног	
идентитета	на	подручју	Дунава	

-	 -	 4,97	
6/6	студ.	 4,97	

МАСИУ-24022-1705	
ДИП_МАСТЕР	ПРОЈЕКАТ	-	Jачање	
културног	идентитета	на	подручју	
Дунава	

-	 -	 5,00	
6/6	студ.	

5,00	

Просецна	оцена:		 	 	 	 4,59	
Табела	број	1:	Оцена	педагошког	рада	добијена	у	студентским	анкетама	током	целокупног	
претходног	изборног	периода	др	Данијела	Миловановић	Родић.	
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Према	 Правилнику	 о	 студентском	 вредновању	 педагошког	 рада	 наставника	 и	 сарадника	
Универзитета	у	Београду,	анкета	је	валидна	уколико	је	у	анкетирању	учествовало	најмање	30%	
од	 укупног	 броја	 студената	 који	 су	 уписали	 тај	 предмет;	 поља	 обележена	 сиво	 се	 не	 могу	
сматрати	релевантним,	јер	у	оцењивању	није	учествовало	више	од	30%	студената.		

Студентске	анкете	дате	су	у	прилогу	овог	реферата.	
	
А.3.2.	Искуство	у	педагошком	раду	са	студентима	
	
Искуство	 у	 педагошком	 раду	 са	 студентима	 износи	 22	 (двадесет	 две)	 године	 од	 заснивања	
радног	односа	на	Архитектонском	факултету	у	Београду.	
	
А.3.3.	Резултати	у	развоју	научнонаставног	подмлатка	
	
Ангажовање	кандидаткиње	у	развоју	наставно-научног	подмлатка	се	одвијало	на	више	начина:	
	
• Активна	 сарадња	 са	 сарадницима	 на	 Департману	 у	 процесу	 припреме	 и	 реализације	

наставе,	 али	 и	 ваннаставних	 активности	 као	 што	 су	 изложбе,	 радионице,	 саветовања,	
округли	столови,	конкурси	и	сл.	

• Укључивање	 студената	 мастер	 и	 докторских	 студија	 као	 демонстратора	 и	 сарадника	 у	
настави	на	предметима	којим	руководи,		

• Као	члан	комисија	за	избор	истраживача-сарадника	и	сарадника	у	настави	Факултета,	
• Укључивањем	 у	 истраживања	 и	 заједничком	 израдом	 радова	 за	 стручне	 и	 научне	

конференције,	њиховом	публикацијом	и	представљањем	на	релевантним	изложбама.		
	

А.3.4.	Менторство	и	учешће	у	комисијама	за	одбрану	завршних	мастер	радова	

Менторски	 рад	 др	 Данијеле	Миловановић	 Родић	 на	 24	Мастер	 	 теза,	 пројеката	 и	 завршних	
радова	 на	 МАС	 ИУ	 студијском	 програму.	 Поред	 тога,	 учествовала	 је	 као	 члан	 менторске	
комисије	за	одбрану	22	мастер	рада	у	студију	проф.	Борислава	Петровића		и	као	члан	комисије	
за	одбрану	6	дипломских	радова	по	старом	наставном	програму.		
	
А.3.5.	Библиографија	научних	и	стручних	радова	

А.3.5.1.	НАУЧНЕ	МОНОГРАФИЈЕ	МЕЂУНАРОДНОГ	ЗНАЧАЈА		

Поглавље	у	монографији	међународног	значаја	М14	

_у	периоду	од	последњег	избора	у	звање	
	
1. Milovanović	Rodić	D.,	Colic,	R.,	Maruna,	M.	(2018).	The	Role	of	University	in	a	Policy	Making	Process:	

Introducing	 Integrated	 Urban	 Projects	 for	 Effective	 Urban	 Governance	 in	 Serbia.	 In	 Anguilliari,	 E.,	
Dimitrijević,	B.	(Eds.).	Integrated	Urban	Planning:	Directions,	Resources	and	Territories.	TU	Delft.	pp.	63-
80.	ISBN	978-94-6366-033-4	

2. Maruna	M.,	Čolić	R.,		Milovanović	Rodić	D.	(2018).	A	New	Regulatory	Framework	as	both	an	Incentive	
and	Constraint	to	Urban	Governance	in	Serbia.	In	Bolay,	J.C.,	Maričić,	T.,	Zeković,	S.	(Eds).	A	Support	to	
Urban	Development	Proces.	Belgrade:	EPFL	&	IAUS.	pp.	80-108.	ISBN	978-2-8399-2394-1	

3. Maruna,	M.,	Milovanović	Rodić,		D.	(2018).	Toward	a	National	Core	Curriculum	in	Urbanism:	The	
Case	 of	 Serbia.	 In	 Zvodnik	 Lamovšek,	 A.	 (Ed).	 Prostorski	 načrtovalci	 21.	 Stoletja.	 Ljubljana:	
Univerza	v	Ljubljani	Fakulteta	za	gradbeništvo	in	geodezijo,	Katedra	za	prostorsko	planiranje.	pp.	
658-680.	ISBN	978-961-6884-56-3	(pdf)	
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_до	избора	у	звање	доцентa	
	
1. Milovanović,	D.,	Stupar,	A.	(2007).	STS	Research	in	Serbia	and	Montenegro.	In:	Tchalakov	I.,	&	Rohraher,	

H.	(eds.).	Governing	Sociotechnical	Change	in	Southeastern	Europe:	Contributions	from	a	Science	and	
Technology	Studies	Perspective	(pp.	68-75).	Sofia:	Iztok-Zapad	Publishing	House		

2. Milovanović,	D.	 (2007).	STS	and	Urban	Development:	 Improving	Public	Partcipation	by	 ICT	Tools.	 	 In:	
Tchalakov	 I.,	 &	 Rohraher,	 H.	 (eds.).	 Governing	 Sociotechnical	 Change	 in	 Southeastern	 Europe:	
Contributions	 from	 a	 Science	 and	 Technology	 Studies	 Perspective	 (pp.	 215-242).	 Sofia:	 Iztok-Zapad	
Publishing	House		

3. Milovanović	Rodić,	D.	(2006).	The	City	of	Agrement.	In:	Milic,	V,	&	Djokic,	V.	(eds).	Belgrade	the	Capital	
(pp.	 42-68).	 Belgrade:	 University	 of	 Belgrade,	 Faculty	 of	 Architecture,	 Berlage	 Institute,	 Rotterdam,	
Fakultat	fur	Architektur	der	RQTH,	Aachen		

	
А.3.5.2	НАУЧНИ	ЧАСОПИСИ	МЕЂУНАРОДНОГ	ЗНАЧАЈА	

Рад	у	научном	часопису	међународног	значаја	-	М	21		
	
_у	периоду	од	последњег	избора	у	звање	
	
1. Maruna,	 M.,	 Milovanović	 Rodić,	 D.,	 Čolić,	 R.	 (2018).	 Remodelling	 Urban	 Planning	 Education	 for	

Sustainable	Development:	The	case	of	Serbia.	International	Journal	of	Sustainability	in	Higher	Education,	
vol.	19,	issue	4.	pp.	1-23.	DOI	(10.1108/IJSHE-07-2017-0102)	

	
Рад	у	националном	научном	часопису	међународног	значаја		–	М24	
	
_у	периоду	од	последњег	избора	у	звање	
	
1. Milovanović	Rodić,	D.	(2015).	Local	Development	Strategies	Without	Strategic	Thinking:	Lost	In	Between	

Politicians’	 Games,	 Administrations’	 Rigidity	 And	 Planner’s	 Depression.	 SAJ	 -	 Serbian	 Architectural	
Journal,	University	of	Belgrade,	Faculty	of	Architecture,	vol.	7,	no.	3,	pp.	381	-	400,	 ISSN:	1821-3952,	
UDC:	352(497.113)	711.435(497.113)		

	
_до	избора	у	звање	доцентa	
	
2. Milovanović	 Rodić,	 D.,	 Živković,	 J.,	 Lalović,	 K.	 (2013).	 Changing	 Architectural	 Education	 for	 Reaching	

Sustainable	Future:	A	contribution	to	the	discussion.	SPATIUM.	vol.	,	no.	29,	pp.	75	-	80,	ISSN	1450-569X	
ISSN	2217-8066	(Online),	UDC:	72.01:502.131.,	378.014.5,	DOI:	10.2298/SPAT1329075M	

	
А.3.5.3	ЗБОРНИЦИ	МЕЂУНАРОДНИХ	НАУЧНИХ	СКУПОВА	

Саопштење	са	међународног	скупа	штампано	у	целини	–	М33	
	
_у	периоду	од	последњег	избора	у	звање	
	
1. Milovanović	Rodić,	D.,	Stojić,	B.,		Milovanović,	A.	(2018).	Architecture	as	Social	Innovation:	Education	for	

New	Forms	of	Professional	Practice.	In	Krstić-Furundžić,	A.,	Vukmirović,	M.,	Vaništa	Lazarević,	E.,	Đukić,	
A.	(Eds.).	In:	Conference	Proceedings	-	5th	International	Academic	Conference	Places	and	Technologies:	
Keeping	up	with	technologies	to	adapt	cities	 for	 future	challenges.	University	of	Belgrade	-	Faculty	of	
Architecture.	pp.	255-262.	

2. Milovanović	 Rodić,	 D.,	 Stojić	 B.	 (2018).	 Integralni	 pristup	 za	 održivi	 razvoj	 dunavskog	 regiona:	 Prikaz	
pedagoškog	modela	i	ostvarenih	rezultata	-	Master	teza.	U:	Zbornik	radova	sa	međunarodnog	naučno-
stručnog	skupa	-	14.	Letnja	škola	urbanizma.	31.5.-2.6.2018.	Bijeljina:	UUS,	RGZ,	GIZ.	Str.	72-82.	
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3. Milovanović	Rodić,	D.,	Čolić,	R.,	Maruna,	M.	(2017).	Multilevel	Governance	 Instruments	for	Achieving	
Balanced	Urban-Rural	Development.	 In:	Proceedings	 	 of	 the	 4	 th	 International	 Academic	 Conference	
Places	and	Technologies	2017.	Keeping	up	with	Technologies	in	the	Context	of	Urban	and	Rural	Synergy.	
8-9	June	2017.	Sarajevo,	Bosnia	and	Herzegovina,	Book	of	Proceedings.	pp:	332-343.	 ISBN	978-9958-
691-56-0		COBISS.BH-ID	24131590	

4. Maruna,	M.,	Colic,	R.,	Fokdal,	J.,	Zehner,	C.,	Milovanovic	Rodic,	D.,	Lalovic,	K.	(2015).	Collaborative	and	
practice	oriented	learning	of	disaster	risk	management	in	post	socialist	transitition	countries.	In:	XVI	N-
AERUS	Conference:	Who	wins	and	who	loses?	Exploring	and	Learning	from	Transformations	and	Actors	
in	the	Cities	of	the	South.	Dortmund,	Germany	19th	-	21st	November	(http://n-aerus.net)	

5. Milovanović	Rodić,	D.,	Madžarević,	M.	Đorđević,	A.	(2015)	Natural	Disasters	as	a	Warning	and	a	Lesson:	
Urban	Planning	 for	 Efficient	Disaster	Risk	Management	And	Resilient	Cities.	U	Branko,	 	 (ed.)	Zbornik	
radova	XL	Naučno	stručni	skup	Održavanje	mašina	 i	opreme	 (str.	87-98).	Beograd	-	Budva:	 Institut	za	
istraživanja	i	projektovanja	u	privredi.	ISBN	978-86-84231-39-2	COBISS.SR-ID	215839244	

	
_до	избора	у	звање	доцентa	
	
6. Mrđenović,	 T.,	 Milovanović	 Rodić,	 D.	 (2013).	 Trainings	 as	 a	 tool	 for	 change	 in	 urban	 regeneration	

practice.	 In:	Proceedings	 	of	 the	2nd	 international	 scientific	conference	Regional	development,	 spatial	
planning	 and	 strategic	 governance,	 Institute	 of	 Architecture	 and	Urban	&	 Spatial	 Planning	 of	 Serbia	
(IAUS),	pp.	460	-	469,	ISBN	978-86-80329-76-5,	22.	-	25.	May,	2013		

7. Milovanović	Rodić,	D.,	Lalović,	K.,	Živković,	J.	 (2012).	Architecture	For	The	Other	90%:	Social	Activism,	
Economic	 Recesion	 Or	 Climate	 Crisis	 Respond.	 In:	 Proceedings	 	 of	 the	 International	 Conference	
Architecture	and	Ideology,	Mako	V.,	Roter	Blagojević	M.,	Vukotić	Lazar	M.,	(eds.),	Faculty	of	Architecture	
University	 of	 Belgrade,	 pp.	 915	 -	 924,	 ISSN:	 978-86-7924-082-8	 (FA),	UDC:	 COBISS.SR-ID	 193609484,	
Srbija,	28.	-	29.	Sep,	2012		

8. Zivkovic,	J.,	Lalovic	K.,	Milovanovic	Rodic	D.	(2012).	Open	Space	Design	as	a	Tool	for	Adapting	Cities	to	
Climate	Change:	Possibilities	 for	 Integral	Approach.	 In:	Proceedings	of	 the	 II	 International	Conference	
Ecology	of	Urban	Areas	2012	(pp.	375	-385).	

9. Lalović,	 K.,	 Živković,	 J.,	Milovanović	Rodić,	D.	 (2012).	 Integral	 Theory	Perspective	On	Climate	Change	
Resposnive	 Urban	 Sustainbility:	 New	 Ideology	 Or	 A	 Way	 To	 Step	 Forward.	 In:	 Proceedings	 	 of	 the	
International	 Conference	Architecture	 and	 Ideology,	Mako	V.,	 Roter	 Blagojević	M.,	 Vukotić	 Lazar	M.,	
(eds.),	Faculty	of	Architecture	University	of	Belgrade,	pp.	455	-	465,	ISSN:	978-86-7924-082-8	(FA),	udc:	
COBISS.SR-ID	193609484,	Srbija,	28.	-	29.	Sep,	2012		

10. Milovanović	Rodić,	D.,	Lalović,	K.,		Nenadović,	A.	(2011).	Virtual	social	networks	as	a	booster	for	reaching	
livable	villages:	examining	Serbian	cases.	In:	Proceedings		of	the	International	Conference	Liveable	Cities:	
Urbanising	World,	Meeting	the	Challenge,	ISOCARP,	pp.	1-14	,	ISBN:	978-94-90354-12-1,	China,	24.	-	28.	
Oct,	2011	

11. Milovanovic,	D.	(2003).	Interactive	planning:	Use	of	the	ICT	as	a	Support	for	public	Participation-Serbia	
nad	Montenegro	Cases.	 In:	Proceedings	 	 of	 the	39th	 International	 Planning	Congress	 :	 Planning	 in	a	
More	Globalized	and	Competitive	World	(pp.	1-15).	Cairo:	ISoCaRP,	Cairo	University		

12. Furundzic,	D.,	Milovanovic,	D.	(2003).	A	Survey	of	Internet	Based	Information	Sources	on	Urbanism.	In:	
Proceedings	 	 of	 the	 International	 Conference	 on	 Advances	 in	 Infrastructure	 for	 Electronic	 Business,	
Education,	 Science,	 and	Medicine	 on	 the	 Internet.	 L'Aljuila:	 SSGR	 -	 Scuola	 Superiore	G.	 Reiss	 Romoli,	
L'Aljuila	&	Telecom	Italia	Learning	Services	

13. Djukic,	A.,	Milovanovic,	D.	(2003).		Citizen	Participation	In	The	City's	Identity	Creation	And	Preservation.	
In:	 Proceedings	 of	 the	 9th	 National	 and	 3	 International	 Conference	 INDIS	 2003rd	 Planning,	 design,	
construction	and	renovation	construction.	Novi	Sad:	Faculty	of	Engineering,	Institute	of	Civil	Engineering,	
University	of	Novi	Sad,	Yugoslav	Engineering	Academy		

14. Milovanovic,	D.	Djukic,	A.	 (2002).	Unplanned	 Settlements	 versus	 Sustainability:	 Yugoslav	Practice.	 In:	
Proceedings	 	 of	 the	 International	 Planning	Congress	Crating	 Sustainable	Urban	Environments:	 Future	
Forms	for	City	Living.	Oxford:	The	International	Urban	Planning	and	Environment	Association	(UPE)	&	
Oxford	Centre	For	Sustainable	Development,	Oxford	Brookes	University			
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15. Bandyopadhyay,	P.,	Odendaal,	N.,	de	Leo,	D.,	Milovanovic,	D.,	Terrazzas,	V.,	Bach,	J.,	Arribas,	L.	(2002).	
Twente:	 Business	 Inovation	 Valley	 -	 Symbiosis	 Sustainability	 and	 Intense	 Impact	 of	 ICT.	 In:	 Judith	
Ryser(ed).	Honey,	 I	 Shrunk	 the	 Space-	 Planning	 in	 the	 Information	 age	 -	 37th	 ISoCaRP	 International	
Planning	Congress.	Utreht:	ISoCaRP	&	UNESCO			

16. Milovanovic,	 D.	 (2001).	 Civic	 Networks:	 Yugoslav	 Cities.	 In:	 Proceedings	 of	 the	 37th	 International	
Planning	Congress:	 	Honey,	 I	Shrunk	the	Space-Planning	in	the	Information	Age.	Congress	CD.	Utreht:	
ISoCaRP	&	UNESCO		

17. Djukic,	A.,	Milovanovic,	D.	(1999).		A	Contribution	to	the	Definition	of	Urban	Renewal	Strategy	Based	on	
Urban	 Identity	 Research	 and	 Taking	 the	 Town	 of	 Pec	 as	 an	 Example.	 In:	 Proceedinings	 of	 the	 IV	
International	Other	Connections	Conference:	Sites	of	Recovery	-	Architecture's	(Inter)	Disciplinary	Role.	
Beirut:	Ministry	of	Culture	and	Higher	Education	-	Beirut	and	Faculty	of	Engineering	and	Architecture	-	
The	American	University	of	Beirut			

	
Саопштење	са	међународног	скупа	штампано	у	изводу	–	М34	
	
_у	периоду	од	последњег	избора	у	звање	
	
1. Čolić,	R.,	Mitrović,	B.,	Maruna,	M.,	Milovanović	Rodić,	D.	(2018).	Examining	formal	and	informal	

planning	 instruments	 for	 housing	 for	 migrantswithin	 a	 post-socialist	 country,	 Serbia.	
International	 Academic	 Association	 on	 Planning,	 Law	 and	 Property	 Rights/	 PLPR	 Conference:	
Migrations	 –	 Impacts,	 Law	 and	 Spatial	 Planning,	 Novi	 Sad,	 February	 20-23.	 University	 of	 Novi	
Sad,	Centre	for	Strategic	and	Advanced	Studies.	ISBN	978-86-499-0221-3	

	
	А.3.5.4	НАЦИОНАЛНЕ	МОНОГРАФИЈЕ	
Поглавље	у	монографији	националног	значаја	–	М45	
	
_у	периоду	од	последњег	избора	у	звање	
	
1. Маруна,	М.,	Чолић,	Р.,	Миловановић	Родић,	Д.	(2018)	Нов	регулаторни	оквир	као	подстицај	

и	ограничење	за	управљање	урбаним	развојем	у	Србији.	У	Ј.Ц.	Болаy,	Т.Маричић,	С.Зековић	
(ур.)	Подршка	процесу	урбаног	развојa.	Стр.77-104.	Београд:	ИАУС	&	ЕПФЛ.	ИСБН		

2. Живковић;	Ј.,	Лаловић,	Л.,	Миловановић	Родић,	Д.	(2016).	Мултифункционалност	отворених	
простора	 у	 контексту	 прилагођавања	 градова	 климатским	 променама.	 У:	 	 Бајић	 Брковић	
М.(ед.).	 Климатске	 промене	 -	 националне	 политике	 и	 локални	 развој.	 	 Стр.	 125-155.	
Београд:	Универзитет	у	Београду,	Архитектонски	факултет.	ИСБН	978-86-7924-100-9.		

3. Миловановић	 Родић,	 Д.	 (2015).	 Едукација	 за	 рехабилитацију	 позиције	 и	 улоге	 урбаниста	 у	
процесима	управљања	развојем	града.	У	Маруна,	М.;	Чолић,	Р.	(ур):	Иновативни	методолошки	
приступ	 изради	мастер	 рада.	 Стр.	 6-26.	 Београд:	 Архитектонски	факултет.	 ИСБН	 978-86-7924-
152-8		

4. Радосављевић,	У.,	Лаловић,	К.,	Миловановић	Родић,	Д.	(2015).	Инструменти	урбаног	менаџмента	
у	реализацији	одрживих	урбаних	пројеката	за	климатски	одговоран	просторни	развој	Србије.	У:		
Пуцар,	М.,	Ненковић-Ризнић,	М.	(ур).	Просторни,	еколошки,	енергетски	и	друштвени	аспекти	
развоја	насеља	и	климатске	промене.	 	Стр.	435	–	460,	Посебна	издања	бр.	78.	Београд:	ИАУС.	
ИСБН	978-86-80329-85-7	

5. Лаловић,	 К.,	 Радосављевић,	 У.,	Миловановић	 Родић,	 Д.	 (2015).	Методе	 и	 технике	 генерисања	
знања	за	планирање	климатски	одговорног	локалног	просторног	развоја	Србије,	У:	М.	Пуцар,	и	
М.	Ненковић-Ризнић,	Просторни,	еколошки,	енергетски	и	друштвени	аспекти	развоја	насеља	и	
климатске	промене.	Стр	461	–	482.	Посебна	издања	бр.	78.	Београд:	ИАУС.		ИСБН	978-86-80329-
85-7	
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_до	избора	у	звање	доцентa	
	
6. Milovanović-Rodić,	 D.,	 	 Lalović,	 K.,	 Radosavljević,	 U.	 (2013).	 Local	 Sustainable	 Initiatives	 Formulation	

Process:	 Communication	 Strategies,	 Joint	 Work	 and	 Achieved	 Results	 in	 Fisher	 Village	 Tekija	 and	
Kruševac.	In:	Pucar,	M.	&	Dimitrijević,	B.	(ed.).	Climate	Change	and	the	Built	Environment:	Policies	and	
Practice	in	Scotland	and	Serbia	.	Str.	446-467.		Belgrade:	IAUS.		ISBN	978-86-80329-72-7	

7. Radosavljević,	U.,	Lalović,	K.,	Milovanović-Rodić,	D.	(2013).	Key	Agencies	Strategic	Networking	For	Local	
Sustainable	Urban	Design	Projects	in	Golubac	and	Negotin.	In:	Pucar,	M.,	Dimitrijević,		B.,	Marić,	I.	(Eds.).	
Climate	Change	and	the	Built	Environment:	Policies	and	Practice	 in	Scotland	and	Serbia.	Str.	472-490.	
Belgrade:	IAUS	and	Glasgow	Caledonian	University.		978-86-80329-72-7	

8. Живковић	 Ј.,	Миловановић	Родић,	Д.	 (2011).	Климатски	сензитиван	дизајн	 јавних	простора	као	
фактор	квалитета	туристичке	дестинације,	у	Лаловић,	К.,	Радосављевић,	У.	(ед):	Нови	приступи	
урбаном	 дизајну	 за	 одрживи	 туризам	 Србије.	 Стр.	 65-78.	 Београд:	 Архитектонски	 факултет	
Универзитета	у	Београду	ИСБН	978-86-7924-064-4	

9. Миловановић	 Родић,	 Д.	 (2010).	 Изазови	 информационог	 доба:	 е-управљање	 просторним	
развојем	Србије,	у	Бајић	Брковић,	М.	(ур):	Креативне	стратегије	за	одрживи	развој	градова	у	
Србији.	Стр.	Архитектоснки	факултет	Универзитета	у	Београду	

10. Ђукић,	А;	Миловановић,	Д.	(2002).	Партципација	грађана	у	функцији	одрживог	урбаног	развоја:	
еколошки	 контекст,	 у	 Куртовић	 Фолић,	 Н.	 (ур):	 Преиспитивање	 појма	 одрживог	 развоја	 у	
архитектонском	и	урбанистичком	пројектовању	и	урбанистичком	и	просторном	планирању	
Србије.	Архитектонски	факултет	Универзитета	у	Београду,	Београд.	

11. Миловановић	Д.	(1999).	Информационе	технологије	у	функцији	ефикасног	развоја	града:	пример	
Сингапура,	у	Бајић	Брковић,	М.	(ур):	Одрживост	и	град.		Архитектонски	факултет	Универзитета	у	
Београду,	Београд.	

12. Бајић	Брковић,	M.,	Миловановић,	Д.,	Деветаковић	Радојевић,	М.	 (1999).	Дигитални	град	 -	нове	
комуникационе	 и	 информатичке	 	 технологије	 и	 развој	 града.	 У	 Бајић	 Брковић,	 М.	 (ур):	
Одрживост	и	град.	Архитектонски	факултет	Универзитета	у	Београду,	Београд	

	
Уређивање	тематског	зборника	националног	значаја	–	М49	
	
_у	периоду	од	последњег	избора	у	звање	
	
1. Миловановић	 Родић,	 Д.,	 Маруна,	 М.,	 Чолић,	 Р.	 (ур)	 (2016).	 Инструменти	 управљања	

интегралним	урбаним	развојем	на	примеру	 града	Панчева.	 Београд:	Универзитет	 у	Београду,	
Архитектонски	факултет.	978-86-7924-170-2	

2. Миловановић	 Родић,	 Д.	 	 (ур.)(2016).	 Дизајн	 нове	 урбаности:	 	 Град	 као	 ресурс	 [Електронски	
извор].	Београд	:	Архитектонски	факултет	Универзитета	у	Београду.	ИСБН	978-86-7924-150-4	

3. Чолић,	 Р.,	 Маруна,	 М.,	 Миловановић	 Родић,	 Д.,	 Лаловић,	 К.	 (ур)	 (2015).	 Интегрални	 урбани	
пројекти	 за	 управљање	 ризиком	 од	 поплава	 на	 примеру	 Обреновца.	 Београд:	 Универзитет	 у	
Београду,	Архитектонски	факултет.	ИСБН	978-86-7924-153-5	

	
А.3.5.5	ЧАСОПИСИ	НАЦИОНАЛНОГ	ЗНАЧАЈА	

Рад	у	водећем	часопису	националног	значаја	–	М51	
	
_у	периоду	од	последњег	избора	у	звање	
	
1. Живковић,	 Ј.,	 Радосављевић,	 У.,	 Миловановић	 Родић,	 Р.	 (2015).	 Интегрални	 приступ	

прилагођавању	 градова	 климатским	 променама	 употребом	 инструмената	 дизајна	 отворених	
простора,	ECOLOGICA,	вол.	22,	но.	77,	пп.	104	-	110,	ИССН	0354	-	3285,	УДЦ:	551.582/.583	
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_до	избора	у	звање	доцента	
	
2. Миловановић	 Родић,	 Д.	 (2006).	 Приказ	 магистарског	 рада:	 Унапређење	 учешћа	 грађана	 у	

урбанистичком	планирању	уз	подршку	информационих	и	комуникационих	технологија	-	Награда	
ИАУС-а	 за	 најбољи	 магистарски	 рад	 на	 Архитектонском	 факултету	 у	 шк.	 2004/05	 години.	
Архитектура	и	урбанизам,	(18/19):	143	-145.	

	
Рад	у	часопису	националног	значаја	–	М53	
	
_до	избора	у	звање	доцента	
	
1. Деветаковић	Радојевић	М.,	Бајић	Брковић,	М.,	&	Миловановић,	Д.	(1999).	Градске	информационе	

мреже	у	савременом	урбанизму,	италијанска	и	југословенска	искуства,	Infoscience,	No	7,	str.	53-56.		
	
Ауторизована	дискусија	са	међународног	скупа	М35	
	
_у	периоду	од	последњег	избора	у	звање	
	
1. Milovanović	Rodić,	D.	(2016).	Educating	socialy	sensitive	and	active	architects.	Mikser	Festival,	Mikser	

Talks:	Sensitive	city.	8-12.06.2016.	Savamala,	Belgrade,	Serbia		

_до	избора	у	звање	доцента	
	
2. Milovanović	 Rodić,	 D.,	 Lalović;	 K.	 (2013).	 Architects	 and	 civil	 initiatives	 for	 sustainable	

development.	Mixer	Festival.	28.05-02.06.2013.	Savamala,	Belgrade,	Serbia	
	
Радови	у	стручном	часопису		
	
_до	избора	у	звање	доцента	
	
1. Миловановић	Д.,		Родић,	С.	(1997).	Преиспитивање	могућности	развоја	градског	блока.	Часопис	

за	књижевност,	уметност	и	културу	Свеске.	Посебан	број	АУПА.	стр.	14-22.	
2. Миловановић	Д.,	Родић,	С.	(1996):	Арт	магацин.	Часопис	за	књижевност,	уметност	и	културу	

Свеске.	Посебан	број	АУПА.	стр.	26-33.	
	
	
А.3.5.6	ЗБОРНИЦИ	СКУПОВА	НАЦИОНАЛНОГ	ЗНАЧАЈА	

Саопштење	са	скупа	националног	значаја	штампано	у	целини	–	М63	
	
_у	периоду	од	последњег	избора	у	звање	
	
1. Čolić,	R.,	Milovanović	Rodić,	D.,	Maruna,	M.	 (2017).	Urban	governance	 instruments	 in	 the	new	

legal	 framework.	U:	 Filipović,	D.,	 Šećerov,	 V.,	 Dragićević,	 S.&	Radosavljević,	 Z.	 (Ur.).	X	Naučno-
stručni	skup	sa	međunarodnim	učešćem:	Planska	i	normativna	zaštita	prostora	i	životne	sredine.	
Asocijacija	prostornih	planera	Srbije	i	Univerzitet	u	Beogradu-Geografski	fakultet	.	11-13.05.2017.	
Str.	105-112.	ISBN	502.1:711(082)	ISBN	978-86-6283-051-7	(APPS)	COBISS.SR-ID	233392140	

	
_до	избора	у	звање	доцента	
	
2. Миловановић	 Родић	 Д.,	 Неанадовић	 А.,	 &	 Лаловић	 К.	 (2011).	 Обнова	 села:	 трагање	 за	

инструментима	 јачања	 социјалног	 капитала.	 У:	 Ћосић,	 Г.	 (Ур.).	 Зборник	 конференције	
Инсталације	 и	 архитектура.	 Стр.	 57-65.	 	 Београд:	 Архитектонски	 факултет	 Универзитета	 у	
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Београду.	978-86-7924-058-3	
3. Миловановић,	 Д.;	 Младеновић,	 Д;	 Мрђеновић,	 Т.	 (2006).	 Ка	 партципативном	 планирању:	

радионице	 и	 тренинзи	 за	 подизање	 капацитета	 локалне	 заједнице,	 зборник	 Летње	 школе	
урбанизма:	Планирање,	инвестиције	и	реализација	у	транзицији	ка	европском	законодавству,	
УУС,	Врњачка	Бања.		

4. Миловановић,	 Д.	 (2006).	 Подршка	 ИКТ	 алата	 учешћу	 грађана	 у	 урбанистичком	 планирању:	
благодет,	 мит	 или	 опасност.	 Зборник	 Летње	 школе	 урбанизма:	 Планирање,	 инвестиције	 и	
реализација	у	транзицији	ка	европском	законодавству.	УУС,	Врњачка	Бања.		

5. Гардашевић,	 М;	 Миловановић.	 Д.	 (2005).	 Прилог	 анализи	 процеса	 вредновања	 варијанти	
планских	 решења,	 Зборник	 Симпозијума	 о	 рачунарским	 наукама	 и	 информационим	
технологијама,	ЈУ	ИНФО	'05,	Копаоник.	

6. Миловановић,	Д;	Ђукић,	А.	(2004).		Интернет	инструменти	као	подршка	развоју	сеоских	насеља.	
Зборник	 Научно-стручног	 скупа:	 Планирање	 и	 уређење	 села	 и	 руралних	 подручја.	 Удружење	
урбаниста	Србије,	Бања	Врујици.		

7. Миловановић,	Д.	(2004).	Развој	града	у	информационом	добу.	Зборник	Научно-стручног	скупа:	
Планирање	и	реализација	инфраструктуре.	Удружење	урбаниста	Србије,	Београд.	

8. Миловановић,	 Д.	 Ђукић,	 А.	 (2002).	 	 Банке	 локација	 као	 инструмент	 урбаног	 менаџмента	 и	
ефикасног	развоја	града.		Зборник	стручног	скупа:	У	сусрет	новим	прописима.	УУС,	Златибор.		

9. Миловановић,	Д.	(2001).	Интерактивни	урбанизам	-	нови	облици	сарадње	подржани	Интернетом	
и	 новим	 компјутерским	 технологијама.	 Зборник	 Научно-стручног	 скупа:	 Урбани	 менаџмент,	
урбани	 маркетинг	 и	 предузетништво	 у	 функцији	 квалитативног	 развоја	 урбаних	
агломерација,.	 	 Удружење	 урбаниста	 Србије,	 Министарство	 за	 Науку	 и	 технологију	 РС	 и	 СО	
Врњачка	Бања,	Врњачка	Бања.		

10. Бајић	Брковић	М;	Миловановић,	Д.;	Деветаковић	Радојевић,	М.	(1999).		Градске	информационе	
мреже	 у	 урбаном	 менаџменту.	 Зборник	 5.	 симпозијума	 о	 примени	 ЦАД	 технологија	 ЦАД	
ФОРУМ.	Нови	Сад.	

11. Деветаковић,	 М.;	 Бајић	 Брковић,	 М.;	 Миловановић,	 Д,	 (1999).	 Интерна	 комуникација	 као	
критеријум	 за	 вредновање	 градских	 информационих	 мрежа.	 Зборник	 Симпозијума	 о	
рачунарским	наукама	и	информационим	технологијама.		ЈУ	ИНФО,	Копаоник	.		

12. Деветаковић,	М.;	Бајић	Брковић,	М.;	Миловановић,	Д.	(1998).	Градске	информационе	мреже		у	
савременом	 урбанизму,	 италијанска	 	 и	 	 југословенска	 искуства.	 Зборник	 Фестивала	
информатичких	достигнућа	ИНФОФЕСТ.	Будва.	

13. Ђукић	 А;	 Миловановић	 Д.;	 (1998).	 Прилог	 дефинисању	 стратегије	 обнове	 градова	 базиран	 на	
истраживању	 континуитета	 урбаног	 идентитета	 на	 примеру	 Пећи.	 Зборник	 радова	 Научно-
стручног	 скупа:	 Унапређење	 становања	 .	 Београд:	 Архитектонски	 факултет	 Универзитета	 у	
Београду.		

	
Саопштење	са	скупа	националног	значаја	штампано	у	изводу	–	М64	
	
_у	периоду	од	последњег	избора	у	звање	
	
1. Маруна,	М.,	Чолић,	Р.,	Миловановић	Родић,	Д.	 (2017)	Управљање	развојем	резилијентних	

градова:	пример	Обреновца.	Прва	научна	конференција	о	урбаној	безбедности	и	урбаном	
развоју,	 21.	 јун	 2017.,	 стр.	 23-29.	 Факултет	 безбедности	 и	 Архитектонски	 факултет		
Универзитета	у	Београду,	Београд,	Србија	

	
_до	избора	у	звање	доцента	
	
2. Бајић	Брковић	М;	Миловановић,	Д.;	Деветаковић	Радојевић,	М.	(1998).	Телематика	у	урбанизму.	

Стручни	скуп	Информатика	у	урбанизму	Београда.		Друштвo	урбаниста	Београда,	Београд.	
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Ауторизована	дискусија	са	националног	скупа	–	М65	
	
_у	периоду	од	последњег	избора	у	звање	
	
1. Миловановић,	Родић,	Д.	(2017).	Планирање	развоја	паметног	града.	Конференција		Нова	енергија	

–	паметни	градови.	Приивредна	комора	Србије,	ЈП	ЕПС,	Секретаријат	за	енергетику	Скупштине	
града	 Београда,	 Архитектонски	 факултет,	 Машински	 факултет	 и	 Саобраћајни	 факултет	
Универзитета	у	Београду	и	ГГЕ	ЕСЦО.	4.	10.	2017.	Београдски	сајам,	Београд,	Србија.	

2. Миловановић	 Родић,	 Д.	 (2016).	 Стратешко	 мишљење	 у	 стратегији	 локалног	
развоја:		дискусија	 услова	 (не)настајања.	 Округли	 сто	 Стратeшко	 управљање	 урбаним	
развојем	 као	 део	 међународног	 научног	 пројекта	 ФП7	 ТУРаС.	 5.10.2016.	 Свечана	 Сала	
Института	за	архитектуру	и	урбанизам	Србије.	

	
А.3.5.7	ТЕХНИЧКА	РЕШЕЊА	
	
Битно	побољшано	техничко	решење	на	националном	нивоу	-	М84	
	
_у	периоду	од	последњег	избора	у	звање	
	
1. Реализација	 пројекта	 партиципативног	 буџетирања	 града	 Панчева	 за	 2017.годину	 у	

процесу	 сарадње	 управе	 града	 Панчева	 и	 Универзитета	 у	 Београду-Архитектонског	
факултета:	 Нов	 модел	 сарадње	 локалне	 самоуправе	 и	 високошколске	 установе.	
Институције:	Град	Панчево	и	Архитектонски		факултет	Универзитета	у	Београду.	Аутори:	др	
Данијела	Миловановић	 Родић,	 др	Марија	Маруна,	 др	 Ратка	 Чолић	 испред	 АФ	 и	 Предраг	
Живковић,	 заменик	 градоначелника	 испред	 Града	 Панчева	 и	 Тима	 за	 организацију	 и	
имплементацију	фаза	у	процесу	партиципатвног	буџетирања	уз	 учешће	 јавности	у	изради	
дела	буџета	града	Панчева	за	2017.	годину.		

	
А.3.5.8	ПАТЕНТИ	
	
Ауторска	изложба	са	каталогом	уз	научну	рецензију	–	М99	
	
_у	периоду	од	последњег	избора	у	звање	
	
1. Инструменти	управљања	интегралним	урбаним	развојем	на	примеру	града	Панчева.	Хол	

у	згради	скупштине	општине	града	Панчева,	Краља	Петра	1,	Панчево.	7-15.	јул	2016.	Аутори	
изложбе:	Миловановић	Родић,	Д.,	Маруна,	М.,	Чолић,	Р.	

2. Изложба	 и	 презентација	 студентских	 радова:	 Ре_акција	 на	 избегличку	 кризу:	 студенти	
Архитектонског	 факултета	 за	 избеглице.	 Пратећи	 програм	 38.	 Салона	 архитектуре.	 Музеј	
примењених	 уметности	 ,	 Галерија	 Жад,	 20-34.априла	 2016.	 Аутори	 изложбе:	 Миловановић	
Родић,	Д.,	Бојанић,	Н.		

3. Интегрални	 урбани	 пројекти	 за	 управљање	 ризиком	 од	 поплава	 на	 примеру	 Обреновца.	
Свечана	 сала	 Архитектонског	 факултета,	 	 Београд	 .	 2-9.	 јул	 2015.	 Аутори	 изложбе:	 Чолић,	 Р.,	
Маруна,	М.,	Миловановић	Родић,	Д.,	Лаловић,	К.		

4. Дизајн	 нове	 урбаности:	 Град	 као	 ресурс.	 Свечана	 сала	 Архитектонског	 факултета	
Универзитета	 у	 Београду.	 	 7-12.	 Октобар	 2015.	 Аутори	 изложбе:	Миловановић	 Родић,	 Д.,		
Мрђеновић	Т.,	Николић,	И.,	Симић		И.,	Марић	Ј.,	Цветковић	М.	

	
А.3.5.9	ИЗВЕДЕНА	ДЕЛА,	НАГРАДЕ,	СТУДИЈЕ,	ИЗЛОЖБЕ,	ЖИРИРАЊА	И	КУСТОСКИ	РАД	ОД	
МЕЂУНАРОДНОГ	ЗНАЧАЈА	
	
Награда	на	међународној	изложби	–	М104	(СУА1.4)	
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_у	периоду	од	последњег	избора	у	звање	
	
1. Марија	М.,	Миловановић	Родић,	Д.,	Радосављевић,	Ј.,	Миловановић,	А.,	Миловановић,	П.	БЛОГ:	

ДОБРО	МЕСТО	WWW.DOBREMESTO.CO.VU.	Награда	на	27.	Међународном	салону	 урбанизма	у	
Руми:	Специјално	признање.	Категорија:	Дигиталне	технике,	дизајн	и	продукција	у	урбанизму	и	
архитектури;	 Медијска	 презентација	 урбанизма	 и	 архитектуре.	 Изложбени	 каталог	 27.	
Међународни	салон	урбанизма,	8-13	новембар,	2018.	Рума:	УУС,	стр.:	09.02.		

2. Маруна,	М.,	Миловановић	Родић,	Д.,	Чолић,	Р.,	Лаловић,	К.	 (ур.)	 (2017).	Публикације	завршних	
радова	 три	 генерације	 студената	 мастер	 академских	 студија	 ''Интегрални	 урбанизам''	
Архитектонског	факултета	Универзитета	у	Београду.	Награда	на	7.	Салону	пејзажне	архитектуре	
31.05-30.06.2017.	год:	1.	награда.	Категорија:	Публикације.	Изложбени	каталог	7.	Салон	пејзажне	
архитектуре.	Београд:	УПАС	и	ГХТ	САНУ,	стр:	10-11,	и	44.	ЦИП	712:069.9(497.11)''2017''(083.824)	
712(497.11)''20''(083.824),	ИСБН	978-86.7025-725-2	(УПАС)	

3. Просторни	 план	 подручја	 посебне	 намјене	 Клековача,	 Република	 Српска.	 План	 усвојен	 2017.	
године.	Обрађивач	плана:	Бегинг	д.о.о.	Београд.	Носилац	припреме:	Министарство	за	простоно	
уређење,	грађевинарство	и	екологију	Републике	Српске.	Награда	на	26.	Међународном	салону	
урбанизма	 у	 Нишу:	 3.	 награда.	 Категорија:	 Просторни	 планови.	 Члан	 радног	 тима:	 просторно	
планирање	 и	 урбанизам.	 Изложбени	 каталог	 26.	 Међународни	 салон	 урбанизма.	 Београд:	
Удружење	урбаниста	Србије.	ИСБН	978-86-	84275-39-	6	

4. Маруна,	М.;	Чолић,	Р.	(ур)(2015).	Иновативни	методолошки	приступ	изради	мастер	рада.	
Београд:	 Универзитет	 у	 Београду	 Архитектонски	 факултет“.	 24.	 Међународни	 салон	
урбанизма	у	Нишу.	Категорија:	Публикације	Специјално	признање.	Аутор	поглавља.			

5. Чолић,	 Р.,	 Маруна,	 М.,	 Миловановић	 Родић,	 Д.,	 Лаловић,	 К.	 (ур)(2015).	 Интегрални	 урбани	
пројекти	 за	 управљање	 ризиком	 од	 поплава	 на	 примеру	 Обреновца.	 Београд:	 Универзитет	 у	
Београду-Архитектонски	 факултет.	 Награда	 на	 24.	 Међународном	 салону	 урбанизма	 у	 Нишу:	
Специјално	 признање.	 Категорија:	 Публикације.	 Изложбени	 каталог	 24.	Међународни	 салон	
урбанизма,	3-13.11.2015.	Ниш:	УУС,	стр.:	13.12.	ИСБН	978-86-84275-35-8	

	
_до	избора	у	звање	доцента	
	
1. Бајић	 Брковић,	 М.	 (ур)(2010):	 Креативне	 стратегије	 за	 одрживи	 развој	 градова	 у	 Србији,	

Архитектоснки	 факултет	 Универзитета	 у	 Београду.	 1.	 награда	 19.	 Међународног	 Салона	
урбанизма	у	категорији	"Публикације"	за	књигу.	Аутор	поглавља.	

2. Просторни	 план	 Општине	 Сурдулица,	 Србија.	 План	 усвојен	 2007.	 године.	 Обрађивач	 плана:		
Архитектонски	 факултет	 Универзитета	 у	 Београду.	 Носилац	 припреме:	 	 општна	 Сурдулица.	
Награда	 на	 XВ	 међународном	 Салону	 Урбанизма	 у	 Новом	 Саду:	 1.	 награда.	 Категорија:	
Просторни	планови.	Члан	радног	тима.	Изложбени	каталог	15.	Међународни	салон	урбанизма.	
Београд:	Удружење	урбаниста	Србије.	

	
Учешће	на	међународној	изложби	–	М105	(СУА1.5)	
(Осим	наведених	у	категорији	СУА	1.4)	
	
_у	периоду	од	последњег	избора	у	звање	
	
1. Изложба	 "Планерска	 умрежавања	 3"	 у	 оквиру	 седмог	 научно-стручног	 скупа	 са	

међународним	учешћем	"Локална	самоуправа	у	планирању	и	уређењу	простора	и	насеља:	
генезе	 и	 перспективе	 просторног	 развоја“.	 	 Требиње,	 Република	 Српска,	 БИХ,	 18.	 до	 20.	
априла	2018.	године.	Изложен	Просторни	план	подручја	посебне	намјене	Клековача.	План	
усвојен	 2017.	 године.	 Обрађивач	 плана:	 Бегинг	 д.о.о.	 Београд.	 Носилац	 припреме:	
Министарство	 за	 простоно	 уређење,	 грађевинарство	 и	 екологију	 Републике	 Српске.	 Члан	
радног	тима:	просторно	планирање	и	урбанизам.	
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2. 25.	 Међународни	 салон	 урбанизма.	 Сремска	 Митровица.	 "Инструменти	 управљања	
интегралним	 урбаним	 развојем	 на	 примеру	 града	 Панчева"	 Категорија:	 Публикације.	
Аутори:	Данијела	Миловановић	Родић,	Марија	Маруна	и	Ратка	Чолић.	Изложбени	каталог	
25.	Међународни	салон	урбанизма,	8-12.11.2016.,	Сремска	Митровица,	Београд:	УУС,	стр.:	
13.05.	ИСБН	978-86-84275-37-2	

	
А.3.5.10	ИЗВЕДЕНА	ДЕЛА,	НАГРАДЕ,	СТУДИЈЕ,	ИЗЛОЖБЕ,	ЖИРИРАЊА	И	КУСТОСКИ	РАД	ОД	
НАЦИОНАЛНОГ	ЗНАЧАЈА	
	
Награда	на	националном	конкурсу	–	М109	
	
_у	периоду	од	последњег	избора	у	звање	
	
1. Избор	 у	 други	 степен	 конкурса	 за	 наступ	 Републике	 Србије	 на	 15.	 међународној	 изложби	

архитектуре	у	Венецији	-	Бијенале	архитектуре	2016.	Рад	"Копрена".	Руководилац	тима.	
	
_до	избора	у	звање	доцента	
	
1. Награда	ИАУСа	 за	 најбољи	магистарски	 рад	 из	 области	 архитектуре	 и	 урбанизма.	 Добитник	

годишње	 награде	 у	 школској	 2004/2005.	 години	 за	 најбољи	 мастер	 рад	 и/или	 докторску	
дисертацију	на	Архитектонском	факултету.	Приказ	рада	у:	Архитектура	и	урбанизам,	18/19:	143	
-145	

2. 3.	награда	-	Тринаести	урбанистички	салон	у	Нишу,	2004.	Рад	"Урбанистички	пројекат	апартмана	
и	голф	терена	на	Иригу"	у	категорији	"Урбанистички	пројекти".	Руководилац	тима.	

3. 3.	 награда	 -	 Конкурс	 за	 урбанистичко	 решење	 централног	 подручја	 и	 урбанистичко	 -	
архитектонско	решење	железничког	трга	у	Пећи.	1997.	Руководилац	тима		

4. 3.	награда	-	Конкурс	за	урбанистичко	-	архитектонско	решење	четврти	Јакуба	Кубуровића	у	
Земуну.	1989.	Члан	ауторског	тима	

	
Награда	на	националној	изложби	–	М111	
	
_до	избора	у	звање	доцента	
	
1. 2.	награда	-	Девети	урбанистички	салон	у	Нишу,	2000.		Рад	"Open	spaces	at	the	Threshold	of	the	21	

Century	-	Surrondings	of	the	Krakow	Blonia"	у	категорији	"Конкурси".	Члан	ауторског	тима.	
2. 2.	награда	-	Шести	урбанистички	салон	у	Нишу,	1997.	Рад	"Преиспитивање	процеса	и	могућности	

трансформације	 постојећих	 физичких	 структура	 на	 примеру	 Београда"	 у	 категорији	 "Урбани	
амбијенти	градова	Србије".		Члан	ауторског	тима.		

	
А.3.5.11	ОСТАЛИ	НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ	РЕЗУЛТАТИ	
	
А.3.5.11.1	УЧЕШЋЕ	У	НАУЧНО	–	ИСТРАЖИВАЧКИМ	ПРОЈЕКТИМА	МЕЂУНАРОДНОГ	ЗНАЧАЈА	
	
_у	периоду	од	последњег	избора	у	звање	
	
1. 2018.	 SPUDS	 –	 Support	 to	 Process	 of	 Urban	 Development	 in	 Serbia.	 Cooperation	 &	

Development	Center	(CODEV)	of	the	École	polytechnique	fédérale	de	Lausanne	(EPFL)	&	Institute	
for	Architecture	and	Urban	&	Spatial	Planning	of	Serbia	(IAUS).	No.	160503.	Contribution	to	book	
series		A	Support	to	Urban	Development	Process.	

2. 2016-2017.	 ERASMUS+	KA1	programme	of	Higher	 Education	 and	 Staff	Mobility.	University	 of	
Stutgart	 (Universität	 Stuttgart),	 Faculty	 of	 Architecture	 and	 Urban	 Planning	 and	 University	 of	
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Belgrade,	 Faculty	 of	 Architecture.	 Institutional	 coordinators	 Marija	 Maruna	 and	 Ratka	 Čolić.	
Teaching	mobility	and	joint	teaching	programe.	

3. 2016-2017.	 Erasmus+	 KA2	 CBHE	 project	 Creating	 the	 Network	 of	 Knowledge	 Labs	 for	
Sustainable	 and	 Resilient	 Environments	 (KLABS).	 Institutional	 coordinator	 Nataša	 Ćuković.	
Contribution	to	book	series	Reviews	of	Sustainability	and	Resilience	of	the	Built	Environment	for	
Education,	Research	and	Design.		

	
_у	периоду	од	последњег	избора	у	звање	
	
4. 2005-2006.	South-East	European	Network	for	Science	and	Technology	Studie	(STS):		STS	Contributions	

to	the	Governance	of	Sociotechnical	Change.	Faculty	of	Architecture,	University	of	Belgrade;	Institute	
of	Sociology	-	Bulgarian	Academy	of	Sciences;	Graz	unit	of	the	Department	of	Research	on	Science	and	
Technology,	 Faculty	 for	 Interdisciplinary	 Studies,	 University	 of	 Klagenfurt;	 Faculty	 of	 Social	 Sciences,	
University	of	Ljubljana;	 	 Institute	of	Economics,	University	“Ss	Cyril	and	Methodius”	Skopje,	Research	
Cooperation	and	Networking	between	Austria	and	South-Eastern	Europe.		Researcher.	

5. 2005-	2006	Setlement	and	Integration	of	Refugees	Programme	(SIRP).	.	UN	Habitat	-	United	Nations	
Human	Settlements	Programme,	Office	 in	Belgrade.	Regional	consultant.	2003-2006	Development	of	
Higher	 Architectural	 Education	 in	 	 Serbia	 	 -	 Curriculum	 Reforms	 at	 the	 Faculty	 of	 Architecture.	
University	 of	 Belgrade,	 Berlage	 Institute	of	Rotterdam	 i	 Fakultät	 fűr	 Architektur	 at	RWTH	 Aachen	
(TEMPUS		JEP	-	17038	–	2002).	Član	tima	nastavnika	I	saradnika.	

6. 1997	-	1999.	The	Application	of	Electronic	Media	 in	 International	Research	and	Teaching	on	Urban	
Development	and	Planning:	Case	Studies	Yugoslavia	and	 Italy.	 Faculty	of	Architecture	University	of	
Belgrade	and	Facolta	di	Ignegneria,	Universita	di	Ancona.	Researcher.	

	
А.3.5.11.2	УЧЕШЋЕ	У	НАУЧНО	–	ИСТРАЖИВАЧКИМ	ПРОЈЕКТИМА	НАЦИОНАЛНОГ	ЗНАЧАЈА	
	
_у	периоду	од	последњег	избора	у	звање	
	
1. 2010-данас.	 Просторни,	 еколошки,	 енергетски	 и	 друштвени	 аспекти	 развоја	 насеља	 и	

климатске	промене	–	међусобни	утицаји.	Министарство	просвете,	науке	и	технолошког	развоја	
Републике	 Србије.	 ИАУС,	 	 Универзитета	 у	 Београду	 Архитектоснки	 факултет,	 Универзитет	 у	
Београду	Грађевински	факултет.	ТР	36035.	Руководилац	пројекта	др	Мила	Пуцар.	Истраживач.	

	
_у	периоду	од	последњег	избора	у	звање	
	
2. 2005-2007.	 Менаџмент	 урбане	 обнове	 и	 регенерације	 регија.	 Министарство	 за	 науку	 и	

технологију	 Републике	 Србије.	 Архитектонски	 факултет	 Универзитета	 у	 Београду.	 Руководилац	
пројекта	проф.	др	Миодраг	Ралевић	.	Истраживач.	

3. 2002-2005.	Редефиниција	и	унапређење	методско-моделске	основе	планирања,	пројектовања	
и	грађења	на	принципима	одрживог	развоја	градова,	насеља	и	региона	Србије.	Министарство	
за	 науку	 и	 технологију	 Републике	 Србије.	 Архитектонски	 факултет	 Универзитета	 у	 Београду.	
Руководилац	пројекта	проф.	др	Нађа	Куртовић	Фолић.	Истраживач.	

	
А.3.5.11.3	РЕЦЕНЗИЈЕ	
	
Рецензија	радова	у	часопису	међународног	значаја	верификованог	посебном	одлуком	М24	
	
_у	периоду	од	последњег	избора	у	звање	
	
1. 2015.	SPATIUM,	Institute	of	Architecture	and	Urban	&	Spatial	Planning	of	Serbia,	Belgrade,	Serbia	
2. 2018.	SPATIUM,	Institute	of	Architecture	and	Urban	&	Spatial	Planning	of	Serbia,	Belgrade,	Serbia	
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Рецензија	радова	у	часопису	националног	значаја	М51	
	
_у	периоду	од	последњег	избора	у	звање	
	
1. 2016.	Архитектура	и	урбанизам,	Институт	за	архитектуру	и	урбанизам	Србије		
2. 2018.	Архитектура	и	урбанизам,	Институт	за	архитектуру	и	урбанизам	Србије	
	

А.3.5.11.4	ИЗВЕШТАЈИ	ЗА	СТИЦАЊЕ	НАУЧНИХ	ЗВАЊА	
	
Звање	истраживач	приправник	
	
_у	периоду	од	последњег	избора	у	звање	
	
1. 2015.	 Члан	 Комисије	 за	 припрему	 извештаја	 о	 стицању	 звања	 истраживач-приправник,	

Архитектонски	 факултет,	 Универзитет	 у	 Београду:	 Матија	 Брковић,	 мастер	 инжењер	
архитектуре	

2. 2015.	 Члан	 Комисије	 за	 припрему	 извештаја	 о	 стицању	 звања	 истраживач-приправник,	
Архитектонски	 факултет,	 Универзитет	 у	 Београду:	 Вишња	 Сретовић,	 мастер	 инжењер	
архитектуре	

	
	
А.4	ИСПУЊЕНОСТ	УСЛОВА	ЗА	ИЗБОР	У	ЗВАЊЕ	ДОЦЕНТА		
Изборни	услови:	
	
А.4.1.	СТРУЧНО-ПРОФЕСИОНАЛНИ	ДОПРИНОС	
	
А.4.1.1.	Председник	или	члан	организационог	одбора	или	учесник	на	стручним	или	научним	
скуповима	националног	или	међународног	нивоа	
	
Кандидаткиња	 је	 учествовала	на	 бројним	међународним	и	домаћим	 конференцијама,	што	 је	
приказано	у	оквиру	поглавља	А.3.5.3	и	А.3.5.6.		Осим	излагања	радова	на	наведеним	скуповима	
била	је	и	члан	научних	одбора,	модератор	сесија,	учествовала	у	раду	радионица	и	семинара.		
	
Чланство	у	научним	одборима	међународних	конференција	
	
_у	периоду	од	последњег	избора	у	звање	
	
1. Члан	 научног	 одбора	 међународног	 научно-стручног	 скупа	 14.	 летња	 	 школа	 урбанизма:	

Измене	закона	о	планирању	и	изградњи,Гео	србија,	Урбана	комасација,	Развојни	коридори	
Србије	и	 југоисточне	Европе.	Удружење	урбаниста	Србије	и	Републички	геодетски	завод	у	
сарадњи	са	ГИЗ/	АМБЕРО/	ИЦОН	и	ЈП	„Дирекцијом	за	изградњу	и	развој	града“,	Бијељина	и	
Архитектонско-грађевинско-геодетским	 факултетом	 Бањалука.	 31	 мај-02.	 јун	 2018.	
Бијељина,	Република	Српска.		

	
Чланство	у	научним	одборима	националних	конференција	
	
_у	периоду	од	последњег	избора	у	звање	
	
1. Члан	 научног	 одбора	 10.	 Научно-стручног	 	 скупа	 са	 међународним	 учешћем:	 Планска	 и	

нормативна	заштита	простора	и	животне	средине.	Асоцијација	просторних	планера	Србије	
и	Универзитет	у	Београду	-	Географски	факултет.			9-11.	маја	2019.	године.	Суботица	-	Палић,	
Србија.	
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Модератор	на	научној	конференцији	националног	значаја	
	
_у	периоду	од	последњег	избора	у	звање	
	
1. Модератор	 сесије	 на	 Првој	 научној	 конференцији	 о	 урбаној	 безбедности	 и	 урбаном	

развоју.	 21.	 јун	 2017.	 Факултет	 безбедности	 и	 Архитектонски	 факултет	 Универзитета	 у	
Београду,	Београд,	Србија	

	
Учешће	на	међународним	радионицама		
	
_у	периоду	од	последњег	избора	у	звање	
	
1. 2018.	“Prostorski	načrtovalci	21.	Stoletja“	u	okviru	proslave	„60	let	KPP	in	45	let	IPŠPUP“.	Katedra	

za	 prostorsko	 planiranje,	 Fakulteta	 za	 gradbeništvo	 in	 geodezijo,	 9.	 11.	 2018,	 Jamova	 cesta	 2,	
Ljubljana	

	
_до	избора	у	звање	доцентa	
	
2. 2005.	 SEENET	WORKSHOP.	Plovdiv,	Bulgaria,	 26-28	November	2005.	Regional	workshop	of	 STS	

researchers	 in	 South-Eastern	 Europe,	 focused	 on	methodology,	 approaches	 and	 teaching	 STS.	
Izlaganje:	Milovanovic,	D.	:	STS	and	Urban	Development:	Improving	Public	Participation	

3. 2005.	 SEENET	WORKSHOP:	 	 Graz,	 Austria.	 25-27	 Jul	 2005.	 First	meeting	 of	 STS	 researchers	 in	
South-Eastern	Europe.		

4. 2001.	ISoCaRP	-	Young	Planners	Workshop	2001:	"Scenario	Exercise:	The	Future	Knowledge	Park	
Twente",	Enschede,	The	Netherlands,	2001.	

	
Учешће	на	националним	радионицама	
	
_у	периоду	од	последњег	избора	у	звање	
		
1. 2017.	 “Урбана	 лабораторија	 -	 Интегрални	 приступ	 планирању	 урбаног	 развоја	 у	 Србији	 –	

допринос	 приближавању	 Србије	 Европској	 Унији"	 у	 оквиру	 пројекта	 "Унапређење	
управљања	земљиштем	у	Србији".	ГИЗ/АМБЕРО,	ЗИРА,	Београд,	02.08.2014	

	
_до	избора	у	звање	доцента	
	
2. 2013.	 Округли	 сто	 и	 радионица	 "Интерсекторска	 сарадња"	 у	 оквиру	 пројекта	 Грађанске	

иницијативе	за	одрживи	развој.	15-16.	август	2013.	Крушевац.	Учесник	и	модератор.		
3. 2012.	 "Урбана	 лабораторија	 -	 Примена	 урбаног	 дизајна"	 у	 оквиру	 пројекта	 "Унапређење	

управљања	земљиштем	у	Србији",	ГИЗ/АМБЕРО,	СКГО,	Београд,	23.02.2012	
	
Учешће	на	семинарима	
	
_до	избора	у	звање	доцента	
	
1. "Интегрални	информациони	системи.	Инструмент	за	управљање	територијом".	УН-ХАБИТАТ	

СИРП	 (Програм	 становања	 и	 трајна	 интеграција	 избеглица).	 Програм	 је	 финансиран	 од	
стране	Италијанске	Владе.	01.06.	2006.,	Београд.		

2. "Планирање	локалне	одрживе	заједнице:	концептуални	оквир	и	оперативне	технике".	УН-
ХАБИТАТСИРП	 (Програм	 становања	 и	 трајна	 интеграција	 избеглица).	 Програм	 је	
финансиран	од	стране	Италијанске	Владе.	14-15.	09.	2005.,	Београд	
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Учешће	на	урбанистичко-архитектонским	конкурсима	
	
_у	периоду	од	последњег	избора	у	звање	
	
1. 2016.	 Конкурс	 за	 наступ	 Републике	 Србије	 на	 15.	 међународној	 изложби	 архитектуре	 у	

Венецији	-	Бијенале	архитектуре	2016.	У	тиму	са	Лаловић,	К.,	Бојанић,	Н.,	Гарић,	Р.,	Трудић,	
В.	

	
_до	избора	у	звање	доцента	
	
2. Конкурс	 за	 урбанистичко-архитектонско	 решење	 Трга	 републике	 са	 Рибљом	 пијацом	 у	 Новом	

Саду,	2009.	У	тиму	са	С.	Родић,	Р.	Гарић.	
3. VIII	Bijenale	u	Krakovu:	Open	spaces	at	the	Threshold	of	the	21	Century	-	Surrondings	of	the	Krakow	

Blonia,	2000.	U	timu	sa	dr	Vaništa	Lazarević,	E.	Đukić,	A.,	Marković	I.,	Marlović,		S.		
4. Конкурс	за	урбанистичко	решење	централне	зоне	Пећи	и	урбанистичко	-	архитектонско	решеwе	

железничког	трга	у	Пећи,	1997.	У	тиму	са	Родић	Стевом,	Теофиловић	Наташом,	Хрубик	Весном,	
Лашић	Наталијом,	Митровић	Мирјаном	

5. Конкурс	за	урбанистичко-архитектонско	решење	центра	Бадовинаца,	1999.	У	тиму	са	Родић	,	С.	
6. Конкурс	за	урбанистичко	-	архитектонско	решење	центра	Аранђеловца.	1991.	У	тиму	са	Родић	,	С.		
7. Конкурс	 за	 урбанистичко	 -	 архитектонско	 решење	 четврти	 Јакуба	 Кубуровића	 у	 Земуну,		

1989.	 У	 тиму	 са	 Дрндарски	 А.,	 Родић	 С.,	 Маличевић	 М.	 ,	 Петовар	 К.,	 Михаљевић	 Г.,	
Врачаревић	Р	

	
Уцесце	на	изложбама	различитог	карактера	
	
_до	избора	у	звање	доцента	
	
1. Тринаести	салон	урбанизма,	Ниш,	2004.	Коаутор.	
2. Young	Planners'	posters	exibition,		Isocarp,	2001.	Koautor.	
3. 8TH	International	Biennial	of	Architecture:	"Open	spaces	at	the	Threshold	of	the	21	Century	-	

Surroundings	of	the	Krakow	Blonia".	Krakow,	Poland,	2000.	Koautor.		
4. Девети	салон	урбанизма,	Ниш.	2000.	Коаутор.	
5. ВОИД	-	празни	простори	града.	Галерија	СКЦ	у	Београду.	1997.	Коаутор.	
6. Шести	салон	урбанизма,		Ниш.	1997.	Коаутор.	
7. АУПА		1997.	Савремена	галерија	за	културу,	Панчево.	1997.	Коаутор.	
8. АУПА	1996.	Савремена	галерија	за	културу,	Панчево.	1996.	Коаутор.	
9. Пети	салон	урбанизма,		Ниш.	1996.	Коаутор.	
10. Урбана	рециклажа	-	Комуникације	1996.	ЦЕП,	Модерна	гаража	у	Београду.	1996.	Коаутор	
	
А.4.1.2.	Председник	или	члан	у	комисијама	за	израду	завршних	радова	на	академским	
специјалистичким,	мастер	и	докторским	студијама	
	
_у	периоду	од	последњег	избора	у	звање	
	
Менторства	у	студентским	завршним	радовима	–	мастер	студије			
	
1. Шест	мастер	завршних	радова	у	2017/2018.	школској	години	на	МАС	Интегрални	урбанизам	

на	Архитектонском	факултету	у	Београду.	Предметна	терирорија	је	град	Смедерево.	Радови	
су	 рађени	 у	 оквиру	формализоване	 сарадње	АФ	и	 града	 Смедерева,	 и	 у	 оквиру	 	ДАНУРБ	
пројекта	„Изградња	регионалне	мреже	кроз	туризам	и	образовање	ради	јачања	дунавског	
културног	идентитета	и	солидарности”.		
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2. Седам	 мастер	 завршних	 радова	 у	 2016/2017.	 школској	 години	 на	 МАС	 Интегрални	
урбанизам	на	Архитектонском	факултету	Универзитета	у	Београду.	Предметна	 терирорија	
је	град	Панчево.	Радови	су	рађени	у	оквиру	формализоване	сарадње	АФ	и	града	Панчева	и		
уз	учешће	консултаната	из	локалних	и	националних	релевантних	институција.	

3. Осам	 мастер	 завршних	 радова	 у	 2015/2016.	 школској	 години	 на	 МАС	 Интегрални	
урбанизам	 на	 Архитектонском	 факултету	 Универзитета	 у	 Београду.	 Радови	 су	 рађени	 у	
оквиру	формализоване	сарадње	АФ	и	града	Панчева	и		уз	учешће	консултаната	из	локалних	
и	националних	релевантних	институција.	

4. Три	мастер	завршна	рада	у	2014/2015.	школској	години	на	МАС	Интегрални	урбанизам	на	
Архитектонском	факултету	Универзитета	у	Београду.	Радови	су	рађени	у	оквиру	сарадње	
АФ	и	града	Обреновца	уз	учешће	консултаната	из	локалних	и	националних	релевантних	
институција.	

		
Чланство	у	комисијама	за	оцену	и	одбрану	студентских	завршних	радова	
	
• Осам	мастер	завршних	радова	у	2017/2018.	школској	 години	на	МАСА	на	Архитектонском	

факултету	у	Београду.	 	Студио	проф.	Борислава	Петровића.	Тема	студија:	ЈАЗЗ	академија	у	
ЉУБЉАНИ	–	архитектура	која	подстиче	на	размишљање	

• Шест	мастер	завршних	радова	у	2016/2017.	школској	 години	на	МАСА	на	Архитектонском	
факултету	 у	 Београду.	 	 Студио	 проф.	 Борислава	 Петровића.	 Тема	 студија:	 КОНТРАПУНКТ:	
субверзија	–	архитектура	која	тера	на	размишљање.	

• Осам	мастер	завршних	радова	у	2015/2016.	школској	 години	на	МАСА	на	Архитектонском	
факултету	 у	 Београду.	 	 Студио	 проф.	 Борислава	 Петровића.	 Тема	 студија:	 КОНТРАПУНКТ:	
субверзија	–	архитектура	која	тера	на	размишљање.	

	
Чланство	у	комисијама	за	оцену	и	одбрану	студентских	диплонмских	радова	(стари	програм)	
	
• Шест	 дипломских	 радова	 у	 периоду	 од	 2016-2018.	 године.	 Ментори	 доц.	 Милош	

Ненадовић,	доц.	Драган	Марчетић	и	проф.	Милан	Вујовић.	
	
А.4.1.3.	Аутор	или	коаутор	елабората	или	студија	
	
Др	Данијела	Миловановић	Родић	је	аутор	или	коаутор	већег	броја	елабората	и	студија:	
	
• Дизајн	 курикулума	 у	 сарадњи	 академских	 институција	 i	 удружења	 грађана.	 Грађанске	

иницијативе	 и	 одрживи	 развој,	 Архитектонски	 факултет	 Универзитета	 у	 Београду,	
Удружење	 Мостови	 и	 Факултет	 за	 примењену	 екологију	 Футура.	 2013-2014.	 Фонд	 за	
отворено	друштво.	Члан	пројектног	тима.	

• Twente:	 Business	 Inovation	 Valley	 -	 Symbiosis	 Sustainability	 and	 Intense	 Impact	 of	 ICT,	 Young	
Planners'	Workshop:	 The	development	 of	 the	Knoweledge	Park	 Twente	 2001-2010;	 	 ISoCaRP	 -	
International	 Society	of	City	 and	Regional	 Planners,	 Telematic	 Institute,	 Enschede,	Netherlands	
and	 Dutch	Ministry	 of	 Housing,	 Spatial	 Planning	 and	 the	 Environment,	 Netherlands	 (2001).	 U	
autorskom	timu	sa:	Papiya	Bandyopadhyay,	Nancy	Odendaal,	Danijela	de	Leo,	Victor	Terrazzas,	
Joanna	Bach,	Luis	Arribas.	Član	autorskog	tima	

• Преиспитивање	 могућности	 трансформисања	 постојећих	 физичких	 структура	 на	 примеру	
Београда.	Архитектоснки	факултет	и	Завод	за	урбанизам	Београда.	1997.	У	ауторском	тиму	
са:	Маруна,	М.,	Милић,	И.,	Ивковић.	Члан	ауторског	тима	

• Испитивање	 морфолошких,	 комуникационих	 и	 перцептивних	 карактеристика	 централног	
градског	блока	Панчева	и	урбанистичко	решење	одабраног	блока.		Дирекција	за	изградwу	
и	 уређеwе	 Панчева	 и	 САС,	 у	 склопу	 манифестације	 АУПА	 1997.	 -	 Архитектура	 урбанизам	
Панчева.	У	ауторском	тиму	са	Родић	Стевом	
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• Урбанистичко	решење	приобаља	Панчева	и	архитектонско	решење	реконструкције	старог	
житног	 магацина	 у	 Панчеву.	 Дирекција	 за	 изградњу	 и	 уређење	 Панчева	 и	 САС,	 у	 склопу	
манифестације	АУПА	 	1996.	 -	Архитектура	урбанизам	Панчева.	У	ауторском	тиму	са	Родић	
Стевом	и	Александром	Дрндарски	

 
А.4.1.4.	Руководилац	или	сарадник	у	реализацији	пројеката	
	
Учешже	у	научно-истраживачким	пројектима	је	наведено	у	делу	обавезних	услова	за	звање	
А.3.5.11.1	и	А.3.5.11.2.	
	
А.4.1.5.	Иноватор,	аутор	или	коаутор	прихваћеног	патента,	техничког	унапређења,	
експертиза,	рецензија	радова	или	пројеката	
	
_у	периоду	од	последњег	избора	у	звање	
	
Кандидаткиња	 је	 коаутор	 техничког	 решења	 наведеног	 у	 делу	 обавезних	 услова	 (А.3.5.7),	
рецензент	 у	 научним	 часописима	 (А.3.5.11.3),	 коаутор	 ауторских	 изложби	 са	 научном	
рецензијом	(А.3.5.8		категорија	М99).	
	
Аутор	је	следећих	експертиза:		
	
_у	периоду	од	последњег	избора	у	звање	
	
• Просторни	план	подручја	посебне	намјене	„Клековача“,	Република	Српска.	План	усвојен	

2017.	године.	Обрађивач	плана:	Бегинг	д.о.о.	Београд.	Носилац	припреме:	Министарство	за	
простоно	уређење,	грађевинарство	и	екологију	Републике	Српске.	Члан	радног	тима	и	
екпертиза:	урбанизам.	

• Стартегија	развоја	Панчева	2014-2020.	Наручилац:	Општина	Панчево.	Руководилац	израде	
Стратегије	Јелена	Новаков.	Члан	главног	тима	и	експертиза:	Метологија	израде	стратегије.		

	
_до	избора	у	звање	доцентa	
	
• Стратегија	 просторног	 развоја	 Републике	 Србије	 2009-2012-2020.	 План	 усвојен	 2009.	

Министарство	 животне	 средине	 и	 просторног	 планирања,	 Републичка	 агенција	 ѕа	
просторно	планирање.	Израда	експертизе:	Информационе	и	комуникационе	технологије	и	
управљање	 просторним	 развојем	 Републике	 Србије.	 Руководилац	 израде	 плана	 др	
Борислав	Стојков.	Члан	експертског	тима.	

• План	 генералне	 регулације	 Власина	 Рид.	 Експертиза:	 Развој	 привреде.	 Програм	 усвојен	
2008.	 Руководилац	 израде	 плана	 Владан	 Ђокић.	 Инвеститор:	 Општина	 Сурдулица.	 Ћлан	
експертског	тима.		

• План	 генералне	 регулације	 Власина	 Округлица.	 Експертиза:	 Развој	 привреде.	 Програм	
усвојен	2008.	Руководилац	израде	плана	Владан	Ђокић.	Инвеститор:	Општина	Сурдулица.	
Ћлан	експертског	тима.	

• План	 генералне	 регулације	 Власина	 Стојковићева.	 Експертиза:	 Развој	 привреде.	 Програм	
усвојен	2008.	Руководилац	израде	плана	Владан	Ђокић.	Инвеститор:	Општина	Сурдулица.	
Ћлан	експертског	тима.		

• План	 општег	 уређења	 Власинског	 језера	 са	 окружењем.	 Експертиза:	 Развој	 привреде.	
Програм	 усвојен	 2008.	 Руководилац	 израде	 плана	 Владан	 Ђокић.	 Инвеститор:	 Општина	
Сурдулица.		Ћлан	експертског	тима.			
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• Просторни	 план	 општине	 Сурдулица.	 Експертиза:	 производно-услужне	 делатности.	
Архитектонски	факултет	Универзитета	у	Београду;	Наручилац:	С.О.	Сурдулица.	План	усвојен	
2007.	године.	Члан	експертског	тима.	

• Урбанистички	 пројекат	 и	 главни	 грађевински	 пројекат	 за	 уређење	 и	 изградњу	 парка	
Барутана.	 Наручилац:	 ЈКП	 Зеленило	 Панчево.	 Обрађивач:	 Архетип	 доо.	 Оговорни	
пројектант:	 Родић,	 С.	 диа.	 Коаутор	 идејног	 урбанистичког	 решења	 са	 Родић,	 С.,	
Станоијевиц,	Н.,	Расковић,	Љ.,	Манић,	Д.		

• Идејни	урбанистички	пројекат	апартмана	и	голф	терена	на	Иригу.	Инвеститор	Алфаqуатро	
из	Београда.	Руководилац	ауторског	тима	и	коаутор	са	Олга	Митровић,	Наташа	Илић,	Ивана	
Чарапина,	Лидија	Станковић.		

• Главни	 грађевински	 пројекат	 наткривања	 зелене	 пијаце	 у	 Панцеву.	 Наручилац	 ЈКП	
Зеленило	Панчево.	Обрађивач:	Архетип	доо.	Одговорни	пројектант:	Родић,	С.	диа.	Коаутор	
идејног	архитектоснког	и	урбанистичког	решења	са	Родић,	С.,	Ненадовић,	С.,	Љ.	Рашковић.		
(3,760	м2).	2012.		

• Идејни	 архитектонски	 пројекат	 пословног	 објекта	 "Геовизија"	 у	 ул.	 Др	 Касапиновића	 у	
Панчеву.	Наручилац:	"Геовизија".	Коаутор	решења	са	Родић,	С.	(1396	м2).	2010.	

• Главни	грађевински	пројекат	пословно	-	стамбеног	објекта	П+3	у	ул.	Светозара	Милетића	у	
Панчеву.	 Наручилац:	 приватни	 инвеститор.	 Обрађивач:	 Архетип,	 доо.	 Одговорни	
пројектант:	 Родић,	 С.	 диа.	 Коаутор	 идејног	 архитектонског	 решења	 са	 Родић,	 С.,	 Љ.	
Рашковић.	(620м2	и	742	м2).	2007.	

• Главни	 грађевински	 пројекат	 пословног	 објекта	 "Финнет"	 у	 ул	 Спољностарчевачка	 у	
Панчеву.	Наручилац:	Финнет,	доо.	.	Обрађивач:	Архетип,	доо.	Одговорни	пројектант:	Родић,	
С.	диа.	Коаутор	идејног	архитектонског	решења	са	Родић,	С.,	Љ.	Рашковић.	(284	м2).	2007.	

• Идејни	урбанистичко-архитектоснки	пројекат	за	спортско-пословни	комплекс	„Приобаље“-	
Панчево.	Наручилац:	приватни	инвеститор.		Коаутор	решења	са	Родић,	С.	(3.800м2).	2007.	

• Извођачки	 пројекат	 ентеријера	 и	 главни	 грађевински	 пројекат	 ентеријера	 Хале	 2	
„Београдски	 сајам“:	 ТВ,	 радио	 и	 пресс	 центар.	 Наручилац:	 Београдски	 сајам.	 Обрађивач:	
Архетип,	доо.	Коаутор	идејног	архитектоснког	решења	са	Родић,	С.,	Рашковић,	Љ.	(1230м2).	
2006.	

	
	
А.4.2.	ДОПРИНОС	АКАДЕМСКОЈ	И	ШИРОЈ	ЗАЈЕДНИЦИ		
	
А.4.2.1.	Председник	или	члан	органа	управљања,	стручног	органа,	помоћних	стручних	органа	
или	комисија	на	факултету	или	универзитету	у	земљи	или	иностранству	
	
Др	Данијела	Миловановић	Родић	је	до	сада	учествовала	у	раду	више	тела	на	Архитектонском	
факултету	у	Београду	и	то:	
	
_у	периоду	од	последњег	избора	у	звање	
	
1. 2019.	 Члан	 Комисије	 за	 припрему	 извештаја	 за	 продужење	 изборног	 периода	 за	 сарадника	 у	

звање	асистента	на	Департману	за	урбанизам:	Јелена	Радосављевић,	маст.инж.арх.	
2. 2018.	Члан	Нормативне	комисије	Факултета,	представник	Департмана	за	Урбанизма,	формиране	

на	предлог	Декана	и	 усвојене	на	Осмој	 седници	Наставно-научног	 већа	 у	школској	 2017/2018.	
години	 	одржаној	29.	Јуна	2018.	Године.	Статут	Архитектоснког	факултета	усвојен	06.	 јула	2018.	
Године	

3. 2017.	Члан	Комисије	АФ	за	израду	Анализе	броја	студената	и	услова	за	упис	у	вишу	годину	
студија,	 формиране	 на	 предлог	 продекана	 за	 наставу	 Ђорђа	 Стојановића,	 представник	
Департмана	за	урбанизам.	Фебруар	2017.	године.	

4. 2015	 –	 данас.	 Координатор	 Колегијума	 студијског	 програма	 Мастер	 академске	 студије	
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Интегрални	урбанизам	на	Архитектонском	факултету	Универзитета	у	Београду.	
5. 2017.	 Члан	 Комисије	 за	 припрему	 извештаја	 за	 продужење	 изборног	 периода	 за	 сарадника	 у	

звање	 асистента	 на	 Департману	 за	 урбанизам:	 Александра	 Ђорђевић,	 мастер	 инжењер	
архитектуре	

6. 2017–	 данас.	 Члан	 Комисије	 за	 пријемни	 испит	 за	 упис	 студената	 у	 прву	 годину	 Мастер	
академских	 студија	 Интегрални	 урбанизам	 Архитектонског	 факултета	 Универзитета	 у	
Београду	

7. 2017/2018.	Руководилац	студијске	целине	Интегрални	пројекат	01	 (11040)	на	1.	 години	Мастер	
академских	студија	Интегрални	урбанизам	Аритектонског	факултета	Универзитета	у	Београду	

8. 2017/2018.	Координатор	студијске	целине	Интегрални	пројекат	01	 (11040)	на	1.	 години	Мастер	
академских	студија	Интегрални	урбанизам	Аритектонског	факултета	Универзитета	у	Београду	

9. Члан	више	различитих	радних	група	Департмана	за	урбанизам.		
	

А.4.2.2.	Члан	стручног,	законодавног	или	другог	органа	и	комисија	у	широј	друштвеној	
заједници	
 
Др	 Данијела	 Миловановић	 Родић	 је	 до	 сада	 учествовала	 у	 јавним	 распаравма	 и	
партципативним	процесима	формулисања	јавних	политика	националног	значаја:	
	
_у	периоду	од	последњег	избора	у	звање	
	
1. 2018.	 Јавна	 расправа	 о	 Нацрту	 закона	 о	 о	 изменама	 и	 допунама	 закона	 о	 планирању	 и	

изградњи	Републике	Србије.	Министарство	 грађевинарства,	 саобраћаја	и	инфраструктуре.	
Привредна	комора	Београда,	сала	6,	Београд,	15.01.2018.	

2. 2017.	 Ауторизована	 дискусија	 и	 усвојена	 примедба	 на	 јавној	 расправи	 о	Нацрту	 закона	 о	
планском	систему	Републике	Србије.	Министарство	државне	управе	и	локалне	самоуправе,	
Републички	 секретаријат	 за	 јавне	 политике.	 Мала	 сала	 Народне	 скупштине,	 Београд,	
16.01.2017	

3. 2018.	 Процес	 израде	 Стратегија	 одрживог	 и	 интегралног	 урбаног	 развоја	 у	 Републици	
Србији	до	2030.	године.	Министарство	грађевинарства,	саобраћаја	и	инфраструктуре:		

• Почетна	конференција	02.02.2018.,	Клуб	народних	посланика,	Београд	
• Радаионица	 "Идентификација	 потреба	 у	 урбаном	 развоју	 Републике	 Србије"	 у	

оквиру	 теме	 "Одрживи	 економски	 развој	 и	 финансирање	 локалног	 урбаног	
развоја",	29.03.2018.	Зграда	министарстава,	Београд	

	
А.4.2.3.	 Руковођење	 активностима	 од	 значаја	 за	 развој	 и	 углед	 факултета,	 односно	
Универзитета	

Др	 Данијела	 Миловановић	 Родић	 је	 иницирала	 успостављање	 формализоване	 сарадање	
Архитектоског	факултета	у	Београду	и	различитих	институција	и	организација	јавног	и	цивилног	
сектора,	ради	подршке	одвијању	наставног	процеса:	
	
Сарадња	са	локалним	самоуправама	и	локалним	институцијама	
	
_у	периоду	од	последњег	избора	у	звање	
	
1. 2018.	 Иницијатор	 и	 координатор	 сарадње	 испред	 АФ.	 Потписан	 Меморандум	 о	 сарадањи	

измежу	Универзитета	у	Београду	Архитектонски	факултет	и	Туристичке	организације	Пирот	ради	
обезбеђивања	 подршке	 наставном	 процесу	 на	 предметима	 Интегрална	 анализа	 територије,	
Методе	и	технике	истраживања,	Технике	и	алати	1:	Урбана	истраживања	кроз	ГИС)	и	Архитекте	и	
грађанске	 иницијативе	 за	 одрживи	 развој	 на	 Мастер	 академским	 студијама	 Архитектонског	
факултета	Универзитета	у	Београду	(МАС	ИУ,	МАСА,	ИАСА)	у	току	2018-19.	школске	године.		
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2. 2016.	Иницијатор	и	координатор	сарадње	испред	АФ.	Потписан	Меморандум	о	сарадњи	између	
Универзитета	 у	 Београду	 Архитектоснког	 факултета	 и	 града	 Панчева	 ради	 обезбеђивања	
подршке	 Града	 Панчева	 изради	мастер	 теза	 и	 мастер	 пројеката	 студената	 мастер	 академских	
студија	 Интегрални	 урбанизам	 на	 Архитектонском	 факултету	 Универзитета	 у	 Београду	 у	
пролећном	семестру	школске	2016-17.	Године.		

3. 2015.	 Иницијатор	 и	 координатор	 сарадње	 испред	 АФ.	 Потписан	Меморандум	 о	 сарадњи	
између	 Универзитета	 у	 Београду	 Архитектоснког	 факултета	 и	 града	 Панчева	 ради	
обезбеђивања	 подршке	 Града	 Панчева	 изради	мастер	 теза	 и	 мастер	 пројеката	 студената	
мастер	 академских	 студија	 Интегрални	 урбанизам	 на	 Архитектонском	 факултету	
Универзитета	у	Београду	у	пролећном	семестру	школске	2015-16.	године.	

	
Сарадња	са	грађанским	иницијативама	и	удружењима	грађана	
	
_у	периоду	од	последњег	избора	у	звање	
	
1. 2015.	Иницијатор	и	координатор	сарадње	испред	АФ.	Потписан	Меморандум	о	сарадњи	између	

Универзитета	у	Београду	Архитектонског	факултета	и	Центра	за	заштиту	и	помоћ	тражиоцима	
азила	из		Београда	ради	обезбеђивања	подршке	наставном	процесу		на	шредмету	Архитекте	и	
грађанске	 иницијативе	 за	 одрживи	 развој	 на	 Мастер	 академским	 студијама	 Архитектонског	
факултета	Универзитета	у	Београду	у	јесењем	семестру	школске	2015-16.	године.		

2. 2014.	Иницијатор	и	координатор	сарадње	испред	АФ.	Потписан	Меморандум	о	сарадњи	између	
Универзитета	 у	 Београду	 Архитектонског	 факултета	 и	 удружењем	 грађана	 Грађанске	
иницијативе	 	 из	 	 Београда	 ради	 обезбеђивања	 подршке	 наставном	 процесу	 	 на	 предмету	
Архитекте	 и	 грађанске	 иницијативе	 за	 одрживи	 развој	 на	 Мастер	 академским	 студијама	
Архитектонског	факултета	Универзитета	у	Београду	у	јесењем	семестру	школске	2014-15.	године.		

	
_до	избора	у	звање	доцента	
	
3. 2012.	Иницијатор	и	координатор	сарадње	испред	АФ.	Потписан	Меморандум	о	сарадњи	између	

Универзитета	у	Београду	Архитектонског	факултета	и	удружењам	грађана	Мостови		из		Крушевца	
ради	 обезбеђивања	 подршке	 наставном	 процесу	 на	 предмету	 Архитекте	 и	 грађанске	
иницијативе	 за	 одрживи	 развој	 на	 Мастер	 академским	 студијама	 Архитектонског	 факултета	
Универзитета	у	Београду	у	јесењем	семестру	школске	2012-13.	године.		

	
Увођење	новог	наставног	предмета	
	
1. 2012-данас.	 Архитекте	 и	 грађанске	 иницијативе	 за	 одрживи	 развој.	 Изборни	 предмет	 на	 2.	

години	Мастер	академских	 студија	Архитектонског	факултета	МАСА,	МАС	ИУ	И	МУД.	Предмет	
развијен	и	уведен	у	сарадњи	са	доц.	др	Ксенијом	Лаловић.		Од	стицања	наставног	звања	2014.	
године,	самостално	вођење	предмета.		

	
А.4.2.4.	Руковођење	или	учешће	у	ваннаставним	активностима	студената	
	
Др	 Данијела	 Миловановић	 Родић	 је	 подстицала	 и	 подржавала	 учешће	 студената	 на	
међународним	 и	 националним	 студенстким	 конкурсима	 и	 њихово	 представљање	 на	
међународним	и	националним	изложбама.			
	
Менторска	подршка	учешћу	студената	на	конкурсима	
	
_у	периоду	од	последњег	избора	у	звање	
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1. Конкурс	 за	избор	најбољих	пројектних	идеја	 за	развој	региона,	Развојна	агенција	Србије,	март	
2017.	Ментор.	

2. Конкурс	 за	избор	најбољих	пројектних	идеја	 за	развој	региона,	Развојна	агенција	Србије,	март	
2017.	Члан	менторског	тима.	

3. Ericsson	Innovation	Awards	2016:	The	Future	of	the	city,	novembar	2015.	Član	mentorskog	tima.	
4. Шиндлер	награда	2015/16.	Сао	Паоло.	Члан	менторског	тима.	
5. Шиндлер	награда	2014/15.	Шензен.	Члан	менторског	тима.	
	
_до	избора	у	звање	доцента	
	
6. ’The	 International	 Federation	of	Housing	 and	Planning’’(IFHP)	 	 -	 studentski	 konkurs	 ‘’GARDEN	CITIES	

FOR	TOMORROW’’.	2012/13.	Član	mentorskog	tima.	
7. Шиндлер	награда	2011/12	Берн.	Члан	менторског	тима.	
8. Шиндлер	награда	2010/11.	Берлин.	Члан	менторског	тима.		
9. В	 Конгрес	 студената	 еx	 YУ:	 Урбана	 рециклажа.	 26.-	 30.	 	 априла	 2006.	 Београд.	Ментор	 и	 члан	

организационог	одбора.	
10. ИВ	Конгрес	студената	еx	YУ:	Одрживи	развој	у	архитектури	и	урбанизму.	Сарајево.	4-8.	мај	2005.	

Ментор.	
11. 12th	IFHP	-	Međunarodni	studentski	konkurs:	Restructuring	an	urban	or	rural	space	to	enhance	identity,	

Rim.	2005.	Mentorski	tim	:	Lazarević	Bajec	N.,	Milić	V.,	Maruna	M.,	Milovanović	D.,	Milojević	M.,	Krunić	
12. АУПА	-	студенстки	конкурс.	Панчево.	Менторски	тим:	Маруна,	М.	Лаловић,	К.,	Миловановић,	Д.		
13. ЦЕП.	 Архитектонски	 факултет,	 Шумарски	 факултет	 и	 факултет	 за	 Просторно	 планирање.	

Менторски	тим:	Ступар,	А.,	Миловановић,	Д.	
14. АУПА	 -	 студенстки	 конкурс	 са	 темом	 "Капије	Панчева",	 Панчево.	Менторски	 тим:	 Ралевић,	М.,	

Ђукић,	А.,	Маруна,	М.,	Миловановић,	Д.,	Кубуровић,	Т.,	Марковић,	Д.,	Трифуновић,	М.	
	
Представљање	студентских	радова	на	изложбама	
	
_у	периоду	од	последњег	избора	у	звање	
	
1. Изложба	 „Одрживи,	 резилијентни,	 инклузивни	 и	 безбедни	 градови“	 	 поводом	

обележавања	Светског	дана	градова	(World	Cities	Day).	 	Радови	студентата	Архитектонског	
факултета	 у	 Београду.	 Хол	 Архитектонског	 факултета	 у	 Београду.	 Учешће	 са	 3	 студентска	
рада	урађених	на	предметима	на	различитим	нивоима	студија.	30.10.–7.11.	2018.	

2. Изложба	„Јачање	културног	идентитета	на	подручју	Дунава".	22	завршних	мастер	радова	
студената	 МАС	 ИУ	 2017/18	 Архитектонског	 факултета	 у	 Београду.	 Настава	 и	 изложба	
реализовани	 у	 оквиру	 сарадње	 АФ	 и	 града	 Смедерва	 и	 у	 оквиру	 ДАНУрБ	 пројекта	
„Изградња	 регионалне	 мреже	 кроз	 туризам	 и	 образовање	 ради	 јачања	 „дунавског“	
културног	 идентитета	 и	 солидарности	 ".	 Ментор	 6	 радова.	 Галерија	 Културног	 центра	
Смедерева,	Смедерево,		26.9-2.10.	2018.	

3. Изложба	 „Студенти	 архитектуре	 за	 избеглице“.	 Изложено	 22	 рада	 66	 студената	 са	
изборног	предмета	„Архитекте	и	грађанске	иницијативе	за	одрживи	развој“	Архитектонског	
факултета	 у	Београду	 као	пратецег	програма	38.	 Салона	 архитектуре	 године	под	називом	
„Отворено“	.	Предметни	наставник.		Представљена	у	каталогу	салона.	Галерија	Жад,	Музеј	
примењених	уметности,	20-24.	априла	2016.		

4. Изложба	 „Инструменти	 управљања	 урбаним	 развојем".	 27	 завршних	 мастер	 радова	
студената	МАС	ИУ	2015/16	Архитектонског	факултета	Универзитета	у	Београду	на	полигону	
града	Панчева.		Ментори:	Данијела	Миловановић	Родић,	Ратка	Чолић,	Марија	Маруна.		Хол	
градске	управе	града	Панчева.		07-15.07.2016.	

5. XXИВ	Међународни	салон	урбанизма	у	Нишу.	Представљено	11	Мастер	завршних	радова	
МАС	 ИУ	 2013/14	 Архитектонског	 факултета	 у	 Београду	 	 са	 темом	 "Интегрални	 урбани	
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пројекти	 за	 управљање	 ризиком	 од	 поплава	 на	 примеру	 Обреновца	 ".	 Категорија:	
Студентски	радови.	Ментори:	К.	Лаловић,	М.	Маруна,	Д.	Миловановић	Родић,	Р.	Чолић	

	
Организација	међународних	студентских	радионица	
 
_у	периоду	од	последњег	избора	у	звање	
 
1. Седмодневна	 радионица:	 Joint	 studio	 "Glocal	 –	 Down	 Dorćol",	 Beograd,	 Srbija.	 У	 оквиру	

сарадње	 са	Мастер	 програмом	 Integrated	 urbanism	 and	 sustainable	 design	 са	 факултета	 за	
Архитектуру	 и	 урбанистичко	 планирање	 из	 Штутгарта.	 Учествовало	 48	 студената	 са	
Архитектонског	 факултета	 у	 Београду	 (предмети:	 Политике	 урбаног	 развоја,	 Методе	 и	
технике	истраживања,	Интегрална	анализа	територије)	и	23	са	факултета	за	Архитектуру	и	
урбанистичко	 планирање	 из	Штутгарта.	Ментори:	Марија	Маруна,	 Ратка	 Чолић,	 Данијела	
Миловановић	Родић,	Josefine	Fokdal,	Astrid	Ley,	Rainer	Goutrié,	Wei	Jiang.	Сарадници:	Јелена	
Радосављевић,	 Младен	 Пешић,	 Јована	 Бугарски.	 Место:	 Архитектонски	 факултет	
Универзитет	у	Београду,	Дорћол	Платз,	Стари	Град.	28.	октобар-05.новембар,	2017	

2. Десетодневна	радионица	:	Joint	studio	"Otporni	gradovi:	upravljanje	rizikom	od	katastrofa"	
(Resilient	 Cities:	 Disaster	 Risk	 Management),	 Beograd,	 Srbija.	 У	 оквиру	 сарадње	 са	 мастер	
програмом	 "Урбани	 менаџмент"	 са	 Техничког	 универзитета	 из	 Берлина,	 уз	 подршку	
ГИЗ/АМБЕРО-ИЦОН	пројекта	"Унапређење	управљања	земљиштем	у	Србији".	Учествовало	
11	 студената	 друге	 године	МАС	 "Интегрални	 урбанизам"	 на	 предмету	 "Мастер	 пројекат"	
и	27студената	 прве	 године	 мастер	 програма	 "Урбани	 менаџмент"	 са	 Техничког	
универзитета	из	Берлина.	Организатори:	Архитектонски	факултет	Универзитета	у	Београду.	
Ментори:	 Марија	 Маруна,Ратка	 Чолић,	 Данијела	 Миловановић	 Родић,	 Ксенија	 Лаловић,	
Josefine	Fokdal,	Carsten	Zehner.	Saradnici:	Aleksandra	Đorđević,	Јелена	Радосављевић,	Јована	
Бугарски,	 Ана	 Душмановић.	 Место:	 Архитектонски	 факултет	 Универзитет	 у	 Београду,	
Градска	општина	Обреновац.	17-29.април,	2015.	

 
Организација	националних	студентских	радионица				
	
_у	периоду	од	последњег	избора	у	звање	
	
1. Тродневна	 теренска	 радионица	 са	 представницима	 локалне	 заједнице	 и	 институција:	

„Локализација	 циљева	 одрживог	 развоја:	 Парк	 природе	 Стара	 планина“.	 	 Пирот	 и	 село	
Дојкинци.	19-22.	Октобар	2018.	У	оквиру	формализоване	сарадање	АФ	-ТО	Пирот.	44	МАСА	
и	МАС	ИУ	студената	Архитектонског	факултета	у	Београду.	Предмети:	Интегрална	анализа	
терирорије	 и	 Архитекти	 и	 грађанске	 иницијативе	 за	 одрживи	 развој.	 Предметни	
наставници:	Данијела	Миловановић	Родић,	Иван	Симић.	Сарадници:	Јелена	Радосављевић	
и	Александар	Грујичић.			

2. Радионица	са	представницима	локалних	институција	-	консултантима	:	„Јачање	културног	
идентитета	 на	 подручју	 Дунава".	 Скупштинска	 сала,	 Смедерево,	 29.	 мај	 2018.	 У	 оквиру	
сарадње	АФ	и	града	Смедерва	и	у	оквиру	ДАНУрБ	пројекта	„Изградња	регионалне	мреже	
кроз	туризам	и	образовање	ради	јачања	„дунавског“	културног	идентитета	и	солидарности	
".	 22	 студената	 	МАС	ИУ	 2017/18	 Архитектонског	 факултета	 у	 Београду.	 Предмет:	Мастер	
теза.	Ментор	6	студената.		

3. Радионица	 са	 представницима	 СКГО	 -	 консултантима	 "Интегрални	 урбани	 пројекти	 за	
управљање	 јавном	 својином	 на	 локалном	 нивоу".	 	 Стална	 конференција	 градова	 и	
општина	(СКГО),	Македонска	22/ВИИИ,	16.март,	2017.	23	студената	треће	године	МАС		ИУ.	
Предмет:	 Мастер	 теза.	 Ментори:	 Марија	 Маруна,Ратка	 Чолић,	 Данијела	 Миловановић	
Родић.		
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4. Радионица	 са	 представницима	 локалних	 институција	 -	 консултантима	 :	 "Интегрални	
урбани	 пројекти	 за	 управљање	 јавном	 својином	 на	 локалном	 нивоу".	 	 Архитектонски	
факултет,	14.	јун,	2017.	 	У	оквиру	формализоване	сарадње	АФ	-Град	Панчево.	23	студената	
треће	 године	МАС	 	ИУ.	Предмет:	Мастер	пројекат.	Ментори:	Марија	Маруна,Ратка	Чолић,	
Данијела	Миловановић	Родић.	

5. Радионица	са	представницима	релевантних	НГО:	 	 „Студенти	архитектуре	за	избеглице“.		
Музеј	 примењених	 уметности,	 22.	 април	 2016..	 Радионица	 је	 реализована.	 у	 оквиру	
споразума	о	сарадњи	између	АФ	из	Београда	и	Центра	за	заститу	тразилаца	азила	(ЦЗУ),	а	
поводом	 отварања	 истоимене	 изложбе	 22	 рада	 66	 студената	 АФ	 у	 оквиру	 38.	 Салона	
Архитектуре	2016.	године	под	називом	„Отворено“	.	Предметни	наставник.	

6. Радионица	 студената	 различитих	 факултета:	 "Трајна	 интеграција	 миграната:	 за	 или	
против".	 Музеј	 примењених	 уметности,	 26.	 април	 2016.	 Радионица	 је	 одржана	 на	
иницијативу	 студената	АФ,	 а	 поводом	реакција	на	изложбу	њихових	радова	под	називом	
„Студенти	 архитектуре	 за	 избеглице“.	 Учествовало	 5	 представника	 студената	
Архитектонског	 факултета,	 4	 студента	 са	 политицких	 наука,	 2	 студента	 са	 музицке	
академије,	представник		ЦЗУ.	Предметни	наставник.	

7. Радионица	 са	 представницима	 СКГО	 -	 консултантима:	 "Инструменти	 управљања	
интегралним	 урбаним	 развојем"	 Стална	 конференција	 градова	 и	 општина	 СКГО,	
Македонска	22/ВИИИ,	20.април,	2016.	27	студената	друге	године	МАС	ИУ.	Предмет:	Мастер	
пројекат.	Ментори:	Марија	Маруна,	Ратка	Чолић,	Данијела	Миловановић	Родић	

	
Организација	јавне	презентације	и	одбране	студенстких	радова	
	
1. Тродневна	 јавна	 презентација	 13	 мастер	 завршних	 радова	 студената	 МАСИ	 ИУ	 АФ:	

„Пројекат	 партиципативног	 буџетирања	 града	 Панчева	 за	 2017.	 годину“.	 5-7.	 09.2016У	
оквиру	 формализоване	 сарадње	 АФ	 -Град	 Панчево.	 27	 свршених	 студената	 МАС	 ИУ	
Архитектоснког	факултета.	Ментори:	др	Данијела	Миловановић	Родић,	др	Ратка	Чолић,	др	
Марија	Маруна.	Студенти/професионалци:	Јелена	Словић,	Божена	Стојић,	Анђелка	Влајић,	
Сузана	 Петровић,	 Михаило	 Жикић,	 Катарина	 Љубојевић,	 Ивана	 Јаношевић,	 Богдан	
Николичић,	Марта	Минић,	Михаило	Микавица,	Драгана	Јоксимовић,	Сара	Бастони,	Борјан	
Максимовић	

	
Награђени	студентски	радови	на	међународним	и	националним	конкурсима	
	
_у	периоду	од	последњег	избора	у	звање	
	
1. Реализација	пројекта.		Избор	Мастер	завршног	рада	студенткиње	Катарине	Љубојевић	под	

називом	 “Еколошки	 и	 социјално	 сензитивно	 активирање	 туристичких	 потенцијала	
приобаља	 као	 подршка	 економском	 развоју	 Панчева	 на	 примеру	 Градске	 шуме“	 за	
реализацију	у	оквиру	Пројекта	партципативног	буџетирања	града	Панчева	за	2017.годину,	а	
у	 оквиру	 формализоване	 сарадње	 управе	 града	 Панчева	 и	 Универзитета	 у	 Београду-
Архитектонског	 факултета.	 	 У	 буџету	 града	 Панчева	 за	 ту	 сврху	 је	 алоцирано	 5.000.000	
динара.	Ментор	др	Данијела	Миловановић	Родић.		

2. Избор	 у	 ужи	 избор	 –	 15	 од	 69	 радова.	 Пројекат	 студената	 Тихомир	Дицица,	 Александра	
Миловановиц	 	 и	 Предрага	 Миловановић	 под	 називом	 	 „Адаптација	 расходованих	
путничких	 вагона	 за	 обезбеђивање	 приступа	 основним	 услугама	 и	 пружање	 помоћи	
људима	у	невољи“	на	 	конкурсу	Развојне	агенције	Србије	за	најбољу	студентску	пројектну	
идеју	2016.	године	је	био	изабран	у	ужи	избор	од	15	од	69	пристиглих	развојних	пројеката	
са	 факултета	 у	 Србији.	 	 Рад	 је	 рађен	 у	 оквиру	 предмета	 Архитекти	 и	 грађанске	
иницијативе	 за	 одрживи	 развој.	 Ментор	 доц.	 др	 Данијела	 Миловановић	 Родић.	
Сарадници:	Божена	Стојић,	маст.	инж.урб.	и	Миљан	Салата,	маст.	инж.	арх.	
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3. Награда	–	1	од	12	награда.		Пројекат	студенткиња	Ирене	Николић,	Марине	Михаиловић		и	
Мила	 Недић	 под	 називом	 „Green	 is	 new	 black“	 je	 добио	 nagradu	 (jednu	 od	 12)	 na	
međunarodnom	 studentskom	 kokursu	 The	 Global	 Schindler	 Award	 2015:	 Access	 to	 Urbanity:	
Designing	the	City	as	a	Resource	Shenzhen	and	the	Pearl	River	Delta	у	конкуренцији	од	око	250	
предатих	радова	израдјених	на	факултетима	из	целог	света.	Рад	је	рађен	у	оквиру	предмета	
Увод	у	урбанистичко	планирање.	Осим	признања	студенткиње	су	добиле	награду	у	износу	
од	5000	$	и	плаћен	пут	и	боравак	студената	и	ментора	на	свечаној	церемонији	одржаној	у	
Шензену,	 Кина.	 Менторски	 тим:	 доц.	 др	 Данијела	 Миловановић	 Родић	 и	 асс.	 Ивица	
Николић.	

	
_до	избора	у	звање	доцентa	
	
1. Uži	 izbor	-	14	od	 	90	radova.	 IFHP	studentski	konkurs	 ‘’GARDEN	CITIES	FOR	TOMORROW’’.	Studenti:	

Aleksandra	Djordjević,	 Jelena	Radosavljević,	Ana	Zorić	 i	 Jovana	Bugarski.	Studentski	 rad	na	predmetu	
Integralni	 projekat	 1	 i	 Urbani	 menadžment	 u	 školskoj	 2012/13	 -	 predmetni	 nastavnik	 doc	 mr	 Uroš	
Radosavljević.	Mentorski	tim:	doc	mr	Uroš	Radosavljević,	ass.	mr	Danijela	Milovanović	Rodić,	ass.	Ivan	
Simić.		

2. Награда	 Ерсте	 фондације.	 Студенти:	 Слободан	 Милошевић.	 Ђурђица	 Стојиљковић,	 Милан	
Димитријевић.	 Студентски	 рад	 на	 предмету	 Архитекте	 и	 грађанске	 иницијативе	 за	 одрживи	
развој	 у	школској	2011/2012	 -	предметни	наставник	доц	др	Ксенија	Лаловић.	Члан	менторског	
тима.	

3. 3.	награда	за	Архитектонски	факултет	у	категорији	факултета	(од	180	факултета	кандидата).	На	
Сцхиндлер	 студентском	 конкурсу	 "Think	 Mobility.	 Rethink	 Architecture	 -	 Реконструкција	
олимпијског	 комплекса	 у	 Берлину	 из	 1936.	 године	 са	 пројектом	 хотела"	 АФ	 су	 представљали	
радови	 са	 предмета	 Студио	 пројекат	 4	 и	 Дипломски	 студио	 	 у	школској	 2010/11	 -	 предметни	
наставници	 проф	 др	 Зоран	 Никеyиц,	 проф	 др	 Александра	 Крстић,	 проф	 др	 Ева	 Ваништа	
Лазаревиц		и	доц	др	Александра	Дјукиц.	Члан	менторског	тима	у	студиу	проф	Никезића.	

4. Награда	 Универзитета	 за	 најбољи	 стручни	 и	 научно-истраживачки	 рад	 студената.	 За	
органиyацију	И	релаиyацију	Конгреса	студената	архитектуре	еxYу:	Урбана	Рециклажа,	за	школску	
2005/2006.	годину.	Ментор	радионице	и	организатор	скупа	са	групом	студената.	

5. 3.	награда.	У	категорији	студентских	радова.	на	13.	Салон	урбанизма,	Бања	Лука,	2004.	Студенти	
Селена	 Савић,	Милица	 Вукашиновић.	 Рад	 на	 предмету	 Просторни	 развој	 насеља	 -	 предметни	
наставник	проф.	др	Милица	Бајић	Брковић,	асистент	Миловановић	Данијела.		

6. 2.	награда.	У	категорији	студентских	радова		на	9.	Међународном		салону	урбанизма	у	Ниш.	2000.		
Студенти	 Зорана	 Меловић	 и	 Олга	 Младеновић.	 Рад	 на	 предмету	 Урбанистичко	 и	 просторно	
планирање	 -	 предметни	 наставник	 проф.	 др	 Милица	 Бајић	 Брковић,	 асистент	 Миловановић	
Данијела.	

7. 2.	награда.	У	категорији	студентских	радова	на	7.	Салону	урбанизма	уНишу.	Студент	Катић	Ненад.	
Рад	на	предмету	Урбане	функције-рекреација	 -	предметни	наставник	проф.	др	Живана	Веснић	
Неђерал,	асистент	Миловановић	Данијела.	

	
	
А.4.2.5.	Учешће	у	наставним	активностима	који	не	носе	ЕСПБ	бодове	(перманентно	
образовање,	курсеви	у	организацији	професионалних	удружења	и	институција	или	сл.)	
	
_до	избора	у	звање	доцента	
	
Др	Данијела	Миловановић	Родић	је	коаутор	курсева	за	обуку	чланова	локалних	самоуправа	у	
оквиру	УН	Хабитат	СИРП	Програма	2005-2007.	године:		
	
1. Комуникација,	управљање	конфликтима	и	преговарање.	Тренинг	локалне	управе	у	Ваљеву.	

Концепт	и	реализација	курсева	са	Мрђеновић,	Т.	и	Младеновић,	Д.	у	оквиру	УН	Хабитата	СИРП	
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програма	2007.	По	овом	курсу	УН	Хабитат	тим	је	спровео	обуку	у	још	5	општина	Србије.			
2. Партиципаторне	 праксе	 у	 планирању	 и	 доношењу	 одлука.	 Тренинг	 локалне	 управе	 у	 Ваљеву.	

Концепт	и	реализација	курсева	са	Мрђеновић,	Т.	и	Младеновић,	Д.	у	оквиру	УН	Хабитата	СИРП	
програма	2007.	По	овом	курсуУН	Хабитат	тим	је	спровео	обуку	у	још	5	општина	Србије.			

	
Учествовала	је	у	реализацији	курсева	у	општини	Ваљево,	а	исти	су	од	стране	осталих	коаутора	
курса	затим	реализовани	у	још	пет	српских	општина.			
	
А.4.3.	САРАДЊА	СА	ДРУГИМ	ВИСОКОШКОЛСКИМ,	НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИМ	УСТАНОВАМА,	
ОДНОСНО	УСТАНОВАМА	КУЛТУРЕ	ИЛИ	УМЕТНОСТИ	У	ЗЕМЉИ	И	ИНОСТРАНСТВУ	
	
А.4.3.1.	Радно	ангажовање	у	настави	или	комисијама	на	другим	високошколским	или	
научноистраживачким	установама	у	земљи	или	иностранству	
	
_у	периоду	од	последњег	избора	у	звање	
	
Од	6-9.	фебруара	2018.	године	др	Данијела	Миловановић	Родић	је	била	ангажована	као	члан	
комисије	за	одбрану	и	оцену		23	Мастер	рада	чија	је	предметна	територија	била	Доњи	Дорцол,	
а	које	су	ирадили	студенати	мастер	програма	Integrated	Urbanism	and	Sustainable	Design	Faculty	
of	Architecture	and	Urban	Planning	-		University	of	Stutgart.	Ангажовање	је	реализовано	у	оквиру	
пројекта	Teaching	and	training	mobility,	ERASMUS	+	between	Programme	and	Partner	Countries		
University	 of	 Stutgart	 Faculty	 of	 Architecture	 and	 Urban	 Planning	 И	 Универзитета	 у	 Београду	 –	
Архитектонски	факултет	(координатори	проф	др	М.	Маруна	И	доц.	др	Р.	Чолић).		
	
А.4.3.2.	Руковођење	или	чланство	у	органима	или	професионалнм	удружењима	или	
организацијама	националног	или	међународног	нивоа.	
	
Др	Данијела	Миловановић	Родић	је	члан	следећих	струковних	организација:	
	
1. 2017-	данас.	International	Academic	Association	on	Planning,	Law	and	Property	Rights		
2. 1996-данас.	Удружење	урбаниста	Србије.	У	2018.	години	је	била	члан	селекционе	комисије	

за	избор	студенстких	радова	за	Међународни	Салон	урбанизма	2018.		
	
А.4.3.3.	Учешће	у	програмима	размене	наставника	и	студената		
	
_у	периоду	од	последњег	избора	у	звање	
	
У	 периоду	 од	 2016-2018.	 	 године	 др	 Данијела	 Миловановић	 Родић	 	 је	 учествовала	 у	 програму	
размене	наставника	и	 студената	 у	 	 оквиру	 Erasmus+	 programa	KA1	 –	 International	Mobility		 for	 Staff	
teaching	and	training	activities	чији	су	потписници	Архитектонски	факултет	Универзитета	у	Београду	и	
Факултет	за	архитектуру	и	урбано	планирање	Универзитета	у	Штутгарту,	а	координатор	и	проф.	др	
Марија	Маруна	и	доц.	др	Ратка	Чолић	
	
А.4.3.4.	Гостовања	и	предавања	по	позиву	на	универзитетима	у	земљи	или	иностранству	
	
_у	периоду	од	последњег	избора	у	звање	
	
Др	Данијела	Миловановић	Родић	је	у	оквиру	Erasmus+	programa	KA1	–	International	Mobility		for	Staff	
teaching	and	training	activities	чији	су	потписници	Архитектонски	факултет	Универзитета	у	Београду	и	
Факултет	 за	 архитектуру	и	 урбано	планирање	Универзитета	 у	Штутгарту,	 а	 координатори	проф.	др	
Марија	Маруна	и	доц.	др	Ратка	Чолић	одржала:	
1. Guest		lecture	:	"Educating	socially	responsible	and	active	profesionals",	University	of	Stuttgart,	Faculty	
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of	Architecture	and	urban	Planning,	27.06.2017.,	Stuttgart,	Germany	
2. Guest	critique:	Workshop	and	students’	project	presentation	"Stuttgart	am	Neckar".	Master	program	

Integrated	urbanism	and	Sustainable	Design,	University	of	Stuttgart,	Faculty	of	Architecture	and	urban	
Planning.	29.06.2017.,	Stuttgart,	Germany	

	
 
Б.	ОЦЕНА	ИСПУЊЕНОСТИ	УСЛОВА	ЗА	ИЗБОР	У	ЗВАЊЕ	ДОЦЕНТ	
	
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)	 и	 Правилником	 о	
изменама	и	допунама	Правилника	о	минималним	условима	за	стицање	звања	наставника	на	
Универзитету	 у	 Београду	 од	 15.11.2017.	 године,	 утврђени	 су	 критеријуми	 за	 стицање	 звања	
наставника	 на	 Универзитету	 у	 Београду	 за	 групацију	 техничко-	 технолошких	 наука.	 Поред	
општих	 услова,	 поменутим	 Правилником	 утврђени	 су	 и	 изборни	 услови	 за	 стицање	
наставничког	звања	доцент,	дати	у	табели	В	за	групацију	техничко-технолошких	наука,	које	је	
Комисија	 имала	 у	 виду	 при	 вредновању	 рада	 кандидата,	 као	 и	 критеријуме	 прописане	
Статутом	 Факултета	 (“Сл.	 билтен	 АФ”,	 бр.	 116/17–пречишћен	 текст)	 и	 Правилником	 о	
минималним	условима	за	стицање	звања	наставника	на	Архитектонском	факултету	у	Београду	
(”Сл.	билтен	АФ”,	бр.115/17),	и	донела	закључак	да:	
	
др	Данијела	Миловановић	Родић	испуњава	све	формалне	и	суштинске	критеријуме	
прописане	овим	актима:	
	
ОПШТИ	УСЛОВ	
	
Др	 Данијела	 Миловановић	 Родић	 је	 стекла	 научни	 назив	 доктора	 наука	 из	 научне	 области	
Архитектура	 и	 урбанизам	 на	 	 Универзитету	 у	 Београду	 -	 Архитектонски	 факултет	 и	 стога	
испуњава	 обавезан	 услов	 за	 избор	 наставника	 у	 звање	 доцента,	 за	 ужу	 научну	 област:	
Урбанизам,	на	Департману	за	урбанизам,	Универзитет	у	Београду	-	Архитектонски	факултет.	
 
ОБАВЕЗНИ	УСЛОВИ	
	
Услов	1.	Приступно	предавање	из	области	за	коју	се	бира,	позитивно	оцењено	од	стране	
високошколске	установе	
 
Обзиром	 да	 је	 др	 Данијела	 Миловановић	 Родић	 једина	 кандидаткиња	 која	 се	 пријавила	 на	
предметни	 конкурс	 и	 како	 има	 вишегодишње	 педагошко	 искуство,	 сагласно	 “Одлуци	 о	
извођењу	приступног	 предавања	на	 Универзитету	 у	 Београду	 (Пречишћени	 текст),	 “Одлуци	о	
измени	и	допуни	одлуке	о	извођењу	приступног	предавања	на	Универзитету	у	Београду”	 (од	
21.06.2017.)	одн.	“Правилнику	о	изменама	и	допунама	правилника	о	минималним	условима	за	
стицање	звања	наставника	на	Универзитету	у	Београду”	(од	21.06.2017.),	Комисија	је	утврдила	
да	за	др	Данијелу	Миловановић	Родић	НЕ	ТРЕБА	ОРГАНИЗОВАТИ	приступно	предавање.	
	
Услов	 2.	 Позитивна	 оцена	 педагошког	 рада	 у	 студентским	 анкетама	 током	 целокупног	
претходног	изборног	периода		
	
Искуство	 др	 Данијеле	 Миловановић	 Родић	 у	 педагошком	 раду	 са	 студентима	 износи	 22	
(двадесет	две)	година	од	заснивања	радног	односа	на	Архитектонском	факултету	у	Београду.		
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Др	 Данијела	 Миловановић	 Родић	 има	 позитивну	 оцену	 педагошког	 рада	 добијену	 у	
студентским	 анкетама	 током	 целокупног	 претходног	 изборног	 периода.	 Просечна	 оцена	
педагошког	 рада	 током	 целокупног	 изборног	 периода	 од	 2014.	 до	 2018.	 године	 је	 4.59,	 са	
оценама	од	3.92	до	5.00,	зависно	од	године	и	предмета	(видети	табелу	1).	
	
Услов	3.	Објављен	један	рад	из	категорије	М21,	М22	или	М23	из	научне	области	за	коју	се	
бира	
	
Др	Данијела	Миловановић	Родић	има	након	избора	у	звање	доцент	објављен	ЈЕДАН	(1)	рад	
из	категорије	М21	из	научне	области	за	коју	се	бира.		
	
Услов	4.	Саопштена	два	рада	на	научном	или	стручном	скупу	(категорије	М31-М34	и	М61-
М64)	
	
Др	 Данијела	Миловановић	 Родић	 је	 у	 научној	 области	 за	 коју	 се	 бира	 саопштила	 ОСАМ	 (8)	
радова:		
	
• ПЕТ	(5)	радова	у	категорији	М33	након	избора	у	звање	доцент	(укупно	седаманест)	
• ЈЕДАН	(1)	рад		у	категорији	М34	након	избора	у	звање	доцент	
• ЈЕДАН	(1)	рад	у	категорији	М63	саопштен	након	избора	у	звање	доцент	(укупно	тринаест)			
• ЈЕДАН	(1)	рад	у	категорији	М64	саопштен	након	избора	у	звање	доцент	(укупно	два)		

	
ИЗБОРНИ	УСЛОВИ	(минимално	2	од	3	услова)			
 
Услов	1.	Стручно-професионални	допринос	
	
Стручно	професионални	допринос	кандидаткиња	је	показала	кроз: 
• Учешће	 на	 стручним	 и	 научним	 скуповима;	 рад	 у	 научним	 одборима	 националног	 и	

међународног	 скупа;	 модерирање	 сесије	 на	 националном	 научном	 скупу;	 учешће	 на	
националним	 и	 међународним	 радионицама	 и	 семинарима;	 учешће	 на	 урбанистичко-
архитектонским	конкурсима;	

• Менторство	 на	 изради	 24	 завршна	 рада	 и	 	 учешће	 у	 Комисијама	 за	 оцену	 и	 одбрану	 22	
завршна	рада	на	Мастер	академским	студијама;	учешће	у	Комисјима	за	одбрану	и	оцену	6	
дипломских	радова	по	старом	програму;	

• Израду	већег	броја	пројеката,	студија,	експертиза	и	рецензија,	једног	техничког	решења;	
• Учешћа	 на	 3	 међународна	 научна	 и	 стручна	 пројеката	 након	 избора	 у	 звање	 доцента	

(укупно	 6)	 и	 1	 научно-истраживачка	 пројекта	 националног	 значаја	 након	 избора	 у	 звање	
доцента	(укупно	3).	

• Већем	број	награда	добијених	за	радове	у	области	урбанизма.			
	

Услов	2.	Допринос	академској	и	широј	заједници	
	
Допринос	академској	заједници	огледа	се	у:	
• Учешћу	у	раду	више	тела	на	Архитектонском	факултету	у	Београду,	
• Ушећу	у	 јавним	расправама	и	партципативним	процесима	формулисања	 јавних	политика	

националног	значаја;	
• Успостављању	 сарадње	 Архитектонског	 факултета	 и	 инститиција	 и	 организација	 јавног	 и	

цивилног	сектора	ради	подршке	наставном	процесу	-	иницијатор	и	координатор	сарадње	
испред	АФ	са	2	локалне	самоуправе	и	3	организације	цивилног	друштва;	
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• Руковођење	 и	 учешће	 у	 ваннаставним	 активностима	 студената	 кроз	 подршку	 њиховом	
учешћу	на	националним	и	међународним	студенстким	конкурсима,	представљању	радова	
на	 изложбама	 и	 салонима;	 организацији	 међународних	 и	 националнох	 студентских	
радионица;	организацији	јавних	презентација	и	одбрана	студенстких	радова;	

• Великом	 броју	 награђених	 студенстких	 радова	 на	 међународним	 и	 националним	
студентским	конкурсима;	

• Ангажману	 на	 обуци	 запослених	 у	 локалним	 самоуправама	 од	 значаја	 за	 унапређење	
процеса	планирања	и	управљања	урбаним	развојем.	

	
Услов	3.	Сарадња	са	другим	високошколским,	научноистраживачким	установама,	односно	
установама	културе	или	уметности	у	земљи	и	иностранству	
	
Сарадњу	 са	 другим	 високошколским	 и	 научно	 истраживачким	 установама,	 као	 и	 установама	
културе	остварила	је	на	више	начина:		
• Учешће	у	реализацији	наставе	и	комисијама	за	оцену	и	учешће		(ERASMUS	+)	
• Чланство	у	струковним	организацијама,		
• Учешћу	у	програмима	размене	наставника	и	студената	(ERASMUS	+)	
• Одржаним	предавањима	по	позиву.		
	
	
Б.1.	ОЦЕНА	РЕЗУЛТАТА	НАУЧНОГ,	ОДНОСНО,	СТРУЧНОГ	И	ПЕДАГОШКОГ	РАДА	
	
Б.1.1.	Стицање	формалних	квалификација	
	
Др	 Данијела	 Миловановић	 Родић	 	 у	 настави	 Архитектоснког	 факултета	 у	 Београду	 ради	 од	
1996.	 године	 до	 данас	 и	 била	 је	 руководилац	 предмета	 Увод	 у	 урбанистичко	 планирање	
(ОАСА),	 Интегрална	 анализа	 територије	 (МАС	 ИУ),	 Методологија	 планирања	 (МАС	 ИУ),		
Архитекте,	 урбанисти	 и	 грађанске	 иницијативе	 за	 одрживи	 развој	 (МАСА,	МАС	ИУ	 и	ИАСА)	 и	
Одрживи	урбани	развој	(на	САСА)	и	ментор	на	изради	Мастер	теза,	Мастер	пројеката	и	Мастер	
завршних	 радова	 (МАС	 ИУ).	 Од	 заснивања	 радног	 односа	 на	 Архитектонском	 факултету	 др	
Данијела	Миловановић	 Родић	 активно	 учествује	 у	 научно	 истраживачком	 раду	 кроз	 научно-
истраживачке	пројекте,	учешћа	на	међународним	и	националним	научним	конференцијама	и	
публиковање	 научних	 радова	 у	 међународним	 и	 националним	 публикацијама	 различитог	
карактера	 и	 ранга.	 Испољава	 склоност	 ка	 комплексном	 и	 мултидисциплинарносм	
истраживачком	 приступу,	 као	 и	 повезивању	 начног	 -	 истраживачког,	 стручног	 и	 педагошког	
рада.	
	
Фокус	професионалног	деловања	 је	 у	области	управљања	урбаним	развојем	и	урбанистичког	
планирања,	нарочито	методологије	колаборативног	и	стратешког	планирања,	учешћа	грађана	у	
процесима	 управљања	 и	 планирања	 развоја	 града	 и	 едукације	 и	 деловања	 социјално	
одговорних	архитеката	и	урбаниста.		
	
У	 том	 смислу,	 њен	 магистарски	 рад	 под	 насловом	 "Унапређење	 учешћа	 грађана	 у	
урбанистичком	планирању	уз	подршку	информационих	и	комуникационих	технологија"	(2005)	
одбрањен	 2005.	 године	 на	 Архитектонском	 факултету	 Универзитета	 у	 Београду,	 доприноси	
унапређењу	знања	о	планерским	теоријама,	концептима	и	праксама	планирања	по	којима	се	
учешће	 грађана	 сматра	 пожељним	 и	 неопходним	 предусловом	 доброг	 планирања	 и	
управљања	 развојем	 градова.	 Посебан	 допринос	 рада	 је	 у	 идентификацији	 видова	 и		
модалитета	 учешћа	 грашана	 у	 различитим	 фазама	 процеса	 планирања	 који	 се	 могу	
реализовати	 подршком	 ИКТ	 алата.	 За	 магистарски	 рад	 је	 добила	 награду	 ИАУСа	 за	 најбољи	
магистарски	или	докторски	рад	на	Архитектонском	факултету	у	школској	2004/2005.	години.		
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На	 истом	 факултету	 је	 2013.	 године	 обранила	 и	 докторат	 са	 темом	 "Редефинисање	 модела	
учешћа	 грађана	 у	 урбанистичком	 планирању	 Републике	 Србије	 у	 складу	 са	 комуникатовно-
колаборативном	парадигмом".	Представља	наставак	претходног	истраживања	чији	је	основни	
циљ	 анализа	 позиције,	 улоге	 и	 ефеката	 учешћа	 грађана	 у	 урбанистичком	 планирању	 Србијe,	
ради	 идентификације	 потребних	 промена	 и	 места	 могућих	 унапређења,	 а	 у	 складу	 са	
комуникативно-колаборативном	 прадаигмом.	 Истраживање	 се	 одвија	 на	 два	 плана:	 (1)	 на	
плану	општих	концептуалних	опредељења,	и	њихове	операционализације	до	нивоа	препорука,	
базираним	 на	 проучавању	 релевантних	 теоријских	 радова	 и	 светских	 искустава	 и	 примера	 у	
овој	 области,	 а	 затим,	 на	 основу	 тога,	 и	 на	 (2)	 плану	 урбанистичког	 планирања	 у	 Србији,	 као	
истраживачком	 полигону	 на	 ком	 се	 општи	 ниво	 концептуалних	 опредељења	 и	 њихове	
операционализације	проверавају,	а	затим	и	прилагођавају	формулисањем	модела	планирања	
адекватног	 истраживаном	 полигону.	 На	 основу	 истраживања	 различитих	 теоријских	
становишта,	концепата	и	пракси	планирања,	препознате	су	могућности	и	дефинисани	начини	и	
услови	 за	 реализацију	 савременог	 концепта	 учешћа	 грађана	 у	 урбанистичком	 планирању	
Србије.	 Посебан	 допринос	 рада	 је	 у	 формулисању	 пожељног	 модела	 учешћа	 грађана	 у	
урбанистичком	 планирању	 Србијe	 и	 специфицираног	 методолошког	 поступка	 планерског	
процеса	 који	 се	 може	 прилагођавати	 различитим	 контекстима	 и	 проблемско/просторним	
нивоима	планирања.		
	
Б.1.2.	Научно-истраживачки	пројекти	и	научни	радови	
	
Кандидаткиња	др	Данијела	Миловановић	Родић	до	избора	у	звање	доцента	учествовала	у	два	
национална	научно-истраживачка	пројекта,	а	након	избора	у	звање	доцента	активно	учествује	
као	истраживач	у	једном	националном	научно-истраживачком	пројекту.		
	
У	 периоду	 од	 2002-2005.	 године	 учествује	 као	 истраживач	 на	 пројекту	 "Редефиниција	 и	
унапређење	методско-моделске	основе	планирања,	пројектовања	и	грађења	на	принципима	
одрживог	 развоја	 градова,	 насеља	 и	 региона"	 чији	 је	 руководилац	 била	 проф.	 др	 Нађа	
Куртовић,	 а	 у	 периоду	 од	 2005-2007.	 године	 на	 пројекту	 "Менаџмент	 урбане	 обнове	 и	
регенерације	 регија"	 чији	 је	 руководилац	 био	 проф.	 др	 Миодраг	 Ралевић.	 Као	 резултате	
поменутих	 пројеката	 др	 Данијела	 Миловановић	 Родић	 је	 публиковала	 више	 радова	 у	
националним	 монографијама	 и	 националним	 и	 међународним	 тематским	 зборницима	 у	
којима	учествовала	као	самостални	аутор,	или	један	од	аутора,	а	највећи	број	у	коаутоству	са	
др	 Александром	 Ђукић.	 У	 том	 периоду	 кандидаткиња	 истражује,	 упознаје	 се	 и	 проверава		
концепт	партиципације	грађана	у	урбанистичком	планирању.	
	
	Од	2011.	године	до	данас	активно	учествује	као	истраживач	у	научно	истраживачком	пројекту	
„Просторни,	еколошки,	енергетски	и	друштвени	аспекти	развоја	насеља	и	климатске	промене	-	
међусобни	 утицаји",	 чији	 је	 руководилац	 др	 Мила	 Пуцар	 и	 који	 финансира	 Министарство	
просвете,	 науке	и	 технолошког	 развоја	 Републике	Србије.	 У	 оквиру	 рада	на	 овом	пројекту,	 у	
сарадњи	 са	 више	 истраживача,	 а	 пре	 свега	 са	 др	 Ксенијом	 Лаловић	 и	 др	 Урошем	
Радосављевић	кандидаткиња	се	активно	бави	истраживањем	релација	климатских	промена	и	
модела	управљања	развојем,	а	са	др	Јеленом	Живковић	истраживањем	климстки	одговорног	
урбаног	 дизајна.	 Налазе	 ових	 истраживања	 публикује	 у	 више	 националних	 монографија,	
националном	 и	 међународном	 часопису	 и	 излаже	 на	 међународним	 конференцијама.	
Комисија	посебно	издваја	следеће	радове	објављене	након	избора	у	звање	доцента:	
	
• Живковић;	Ј.,	Лаловић,	Л.,	Миловановић	Родић,	Д.	(2016).	Мултифункционалност	отворених	

простора	у	контексту	прилагођавања	градова	климатским	променама.	У:		Бајић	Брковић	
М.(ед.).	Климатске	промене	-	националне	политике	и	локални	развој.		Стр.	125-155.	
Београд:	Универзитет	у	Београду,	Архитектонски	факултет.	ИСБН	978-86-7924-100-9.		
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• Milovanović	Rodić,	D.	(2015).	Local	Development	Strategies	Without	Strategic	Thinking:	Lost	In	Between	
Politicians’	Games,	Administrations’	Rigidity	And	Planner’s	Depression.	SAJ	-	Serbian	Architectural	
Journal,	University	of	Belgrade,	Faculty	of	Architecture,	vol.	7,	no.	3,	pp.	381	-	400,	ISSN:	1821-3952,	
UDC:	352(497.113)	711.435(497.113)	(М24)	

• Радосављевић,	 У.,	 Лаловић,	 К.	 и	 Миловановић	 Родић,	 Д.	 (2015).	 Инструменти	 урбаног	
менаџмента	 у	 реализацији	 одрживих	 урбаних	 пројеката	 за	 климатски	 одговоран	 просторни	
развој	 Србије.	 У:	 	 Пуцар,	 М.,	 Ненковић-Ризнић,	 М.	 (ур).	Просторни,	 еколошки,	 енергетски	 и	
друштвени	аспекти	развоја	насеља	и	климатске	промене.		Стр.	435	–	460,	Посебна	издања	бр.	
78.	Београд:	ИАУС.	ИСБН	978-86-80329-85-7	(М45)	

• Лаловић,	К.,	Радосављевић,	У.	и	Миловановић	Родић,	Д.	 (2015).	Методе	и	технике	генерисања	
знања	за	планирање	климатски	одговорног	локалног	просторног	развоја	Србије,	У:	М.	Пуцар,	и	
М.	Ненковић-Ризнић,	Просторни,	еколошки,	енергетски	и	друштвени	аспекти	развоја	насеља	и	
климатске	промене.	Стр	461	–	482.	Посебна	издања	бр.	78.	Београд:	ИАУС.		ИСБН	978-86-80329-
85-7	(М45)	

• Живковић,	 Ј.,	 Радосављевић,	 У.,	 Миловановић-Родић,	 Р.	 (2015).	 Интегрални	 приступ	
прилагођавању	 градова	 климатским	 променама	 употребом	 инструмената	 дизајна	 отворених	
простора,	ЕЦОЛОГИЦА,	вол.	22,	но.	77,	пп.	104	-	110,	ИССН	0354	-	3285,	УДЦ:	551.582/.583	(М51)		

		
Поред	националних,	кандидаткиња	је	учествовала	на	3	међународна	пројеката	до	избора	и	на	
3	након	избора	у	звање	доцента.	Пројекат	који	је	трајао	од	1997	-	1999.	године	"The	Application	
of	 Electronic	Media	 in	 International	 Research	 and	 Teaching	 on	Urban	Development	 and	 Planning:	
Case	 Studies	 Yugoslavia	 and	 Italy"	 и	 у	 којем	 су	 учествовали	 истраживачи	 Архитектсоног	
факулиетта	и	Facolta	di	Ignegneria,	Universita	di	Ancona,	представља	кључни	подстицај	будућих	
истраживања	 информационих	 и	 комуникационих	 технологија	 и	 релација	 са	 развојем	 града,	
односно	активности	управљања	развојем	града.	У	оквиру	тог	периода	кандидаткиња	публикује	
више	 научних	 радова	 самостално	 или	 у	 коауторству	 са	 истраживачима	 на	 пројекту	 др	
Милицом	Бајић	Брковић	и	др	Мирјаном	Деветаковић.	 	Други	истраживачки	пројекат	 "South-
East	 European	 Network	 for	 Science	 and	 Technology	 Studie	 (STS):	 	 STS	 Contributions	 to	 the	
Governance	 of	 Sociotechnical	 Change"	 у	 периоду	 2005-2006.	 године	 омогућава	 проверу	 и	
потврду	налаза	истраживања	остварених	у	претходном	периоду,	а	пре	свега	магистарске	тезе	
која	се	бавила	успостављањем	релације	између	употребе	информационих	и	комуникационих	
технологија	 и	 друштвено	 одговорног	 планирања	 развоја.	 Резултати	 пројекта	 и	 више	
мећународних	радионица	су	два	публикована	поглавља	у	научној	монографији	међународног	
значаја	 од	 којих	 је	 један	 у	 коауторству	 са	 др	 Александром	 Ступар.	 Пројекат	 "Setlement	 and	
Integration	of	Refugees	Programme"	којег	је	спороводила	канцеларија	у	Београду	UN	Habitatа,	у	
којем	је	кандидаткиња	учествовала	у	периоду	од	2005-2006.	године,	представља	веома	важну	
прекретницу	у	њеном	професионалном	научно-истраживачком	и	педагошком	раду.	Омогућио	
је	 овладавање	 практичним	 знањима,	 вештинама	 и	 теоријским	 поставкама,	 на	 којима	 је	
касније,	 у	 континуитету	од	 тада	 кандидаткиња	истраживала	 концепте	друштвено	одговорног	
планирања	базираног	на	континуираном	и	конструктивном	учешћу	актера	којих	се	развој	тиче,	
који	су	резултовали	израдом	докторске	дисертације.		
	
Након	избора	у	звање	доцента,	др	Данијела	Миловановић	Родић	има	различите	форме	учешћа		
у	 оквиру	 3	међународна	 пројекта.	 У	 оквиру	међународног	 пројекта	 ERASMUS	 +КА2	 "Creating	
the	 Network	 of	 Knowledge	 Labs	 for	 Sustainable	 and	 Resilient	 Environsments	 (KLABS)"	
кандидаткиња	 у	 коауторству	 са	 др	 Маријом	 Маруном	 и	 др	 Ратком	 Чолић	 објавила	 кључне	
налазе	истраживања	примене	педагошког	модела	 за	развој	интегралних	развојних	пројеката	
као	 новоог	 алата	 за	 управљање	 урбаим	 развојем,	 које	 Комисија	 издваја	 као	 веома	 значајан	
допринос	повезивању	научног	и	педагошког	рада	кандидаткиње:		
	
• Milovanović	Rodić	D.,	Colic,	R.,	Maruna,	M.	(2018).	The	Role	of	University	in	a	Policy	Making	Process:	
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Introducing	 Integrated	 Urban	 Projects	 for	 Effective	 Urban	 Governance	 in	 Serbia.	 In	 Anguilliari,	 E.,	
Dimitrijević,	B.	(Eds.).	Integrated	Urban	Planning:	Directions,	Resources	and	Territories.	TU	Delft.	Pp.	63-
80.	ISBN	978-94-6366-033-4	

	
У	 оквиру	међународног	 пројекта	 "Support	 to	 Process	 of	Urban	Development	 in	 Serbia"	 (SPUDS)	
кандидаткиња	 у	 коауторству	 са	 др	 Маријом	 Маруном	 и	 др	 Ратком	 Чолић	 објављује	 налазе	
критичке	 анализе	 квалитета	 новог	 регулаторног	 оквира	 планирања	 и	 управљања	 развојем.	
Комисија	 сматра	 овај	 рад	 значајним	 доприносом	 дискусији	 и	 преиспитивању	 начина	 и	
последица	формулисања	и	примене	нових	закоснких	решења	у	области	урбаног	развоја:				
	
• Maruna	M.,	Čolić	R.,		Milovanović	Rodić	D.	(2018).	A	New	Regulatory	Framework	as	both	an	Incentive	

and	Constraint	to	Urban	Governance	in	Serbia.	In	Bolay,	J.C.,	Maričić,	T.,	Zeković,	S.	(Eds).	A	Support	to	
Urban	Development	Proces.	Belgrade:	EPFL	&	IAUS.	pp.	80-108.	ISBN	978-2-8399-2394-1	

	
Мећународни	 пројекат	 ЕРАСМУС+КА1	 мобилности	 наставника	 и	 студената	 са	 Факултетом	 за	
архитектуру	и	урбанизам	из	Штудгарта	је	исходовао	учешћем	на	више	међународних	научних	
конференција	 и	 омогућио	 проверу	 нових	 педагошких	 модела	 развијених	 на	 МАС	 ИУ	
студијским	програмима	последњих	година.	 	Комисија	посебно	издвја	следеће	радове	које	се	
баве	истом	темом	
	
• Maruna,	M.,	Milovanović	Rodić,		D.	(2018).	Toward	a	National	Core	Curriculum	in	Urbanism:	The	

Case	 of	 Serbia.	 In	 Zvodnik	 Lamovšek,	 A.	 (Ed).	 Prostorski	 načrtovalci	 21.	 Stoletja.	 Ljubljana:	
Univerza	v	Ljubljani	Fakulteta	za	gradbeništvo	in	geodezijo,	Katedra	za	prostorsko	planiranje.	pp.	
658-680.	ISBN	978-961-6884-56-3	(pdf)	(М14)	

• Maruna,	 M.,	 Milovanović	 Rodić,	 D.,	 Čolić,	 R.	 (2018).	 Remodelling	 Urban	 Planning	 Education	 for	
Sustainable	Development:	The	case	of	Serbia.	International	Journal	of	Sustainability	in	Higher	Education,	
vol.	19,	issue	4.	pp.	1-23.	DOI	(10.1108/IJSHE-07-2017-0102)	(М21)	

• Миловановић	Родић,	Д.	 (2015).	Едукација	за	рехабилитацију	позиције	и	улоге	урбаниста	у	
процесима	 управљања	 развојем	 града.	 У	 Маруна,	 М.;	 Чолић,	 Р.	 (ур):	 Иновативни	
методолошки	приступ	изради	мастер	рада.	Стр.	6-26.	Београд:	Архитектонски	факултет.	
ИСБН	978-86-7924-152-8	

	
Б.1.4.	Стручно-професионални	допринос	
	
Др	 Данијела	 Миловановић	 Родић	 је	 у	 свом	 досадашњем	 професионалном	 раду	 остварила	
завидне	 резултате.	 Комисија	 издваја	 следеће	 активности	 које	 потврђују	 стручно	
професионални	допринос		њеног	рада:	
	
• Учествовала	 је	 на	 18	 међународних	 и	 15	 националних	 научних	 конференција	 што	 је	

приказано	у	оквиру	поглавља	А.3.5.3	и	А.3.5.6.			
• Била	 је	 и	 члан	 научног	 одбора	 1	 међународне	 и	 1	 националне	 научне	 конференције,	

модератор	сесије	на	1	националном	научном	скупу,	учествовала	у	раду	4	мећународне	и	3	
националне	радионице	и	учествовала	у	раду	2	семинара.		

• Учествовала	 је	 на	 7	 архитектоснко-урбанистичких	 конкурса	 и	 излагала	 на	 бројним	
националним	и	међународним	излобама	и	салонима.		

• Коаутор	или	аутор	је	5	студија,	више	екпертиза	и	пројеката	од	којих	Комисија	посебно	
издваја	учешће	у	изради:		

o Просторног	плана	подручја	посебне	намјене	„Клековача“	у	Републици	Српској	који	
је	 усвојен	 2017.	 године	 и	 награђен	 	 на	 Међународном	 Салону	 урбанизма	 у	
категорији	Просторни	планови	-	3.	награда.	Кандидаткиња	је	била	члан	радног	тима	
и	задужена	за	израду	екпертизе:	Урбанизам.	
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o Стартегију	 развоја	 Панчева	 2014-2020	 коју	 је	 наручила	 Општина	 Панчево.	
Кандидаткиња	је	била	члан	главног	тима	задужен	за	Метологију	израде	стратегије.	
Примењена	методологија	је			

• Коаутор	 је	 техничког	 решења	 категорије	 М84	 потврђеног	 посебном	 одлуком	 Матичног	
научног	 одбора	 под	 називом	 Нов	 модел	 сарадње	 локалне	 самоуправе	 и	 високошколске	
установе:	 	 Реализацији	 пројекта	 партиципативног	 буџетирања	 града	 Панчева	 за	
2017.годину	 у	 процесу	 сарадње	 управе	 града	 Панчева	 и	 Универзитета	 у	 Београду-
Архитектонског	 факултет.	 Студенстки	 пројекат	 чији	 је	 ментор	 била	 др	 Данијела	
Миловановић	Родић	је	од	стране	представника	градске	управе	и	грађана	Панчева	изабран	
за	 реализацију	 у	 2017.	 години.	 За	 ту	 сврху	 је	 из	 градског	 буџета	 алоцирано	 5.000.000	
динара.	

• Рецензент	је	у	два	научна	часописа	категорија	М24	и	М51	(А.3.5.11.3),		
• Коаутор	је	4	коауторске	изложбе	са	каталогом	уз	научну	рецензију	(А.3.5.8		категорија	М99).	

Три	од	наведених	каталога	,	чији	је	коуредник	кандидаткиња,	су	награђени	1.	наградом	на	
Међународном	салону	пејзашне	архитектуре	у	Београду.	

• Као	ментор	учествовала	је	у	изради	24	завршна	рада,	као	члан	Комисије	оцену	и	одбрану	
22	завршна	рада	на	Мастер	академским	студијама	и	као	члан	Комисије	за	одбрану	и	оцену	
6	дипломских	радова	по	старом	програму.	Студентски	радови	под	њеним	менторством	су	
награђивани	 на	 више	 међународних	 и	 националних	 конкурса	 и	 излагани	 на	 многим	
изложбама.	

	
Б2.	Оцена	резултата	у	обезбеђивању	научно-наставног	подмлатка	
	
Ангажовање	 др	 Данијеле	 Миловановић	 Родић	 се	 у	 процесу	 стварања	 наставно-научног	
подмлатка	до	сада	одвијало	у	виду:	
• Непосредног	рада	са	сарадницма	Департмана	за	урбанизам,	али	и	осталим	сарадницима	

Факултета,	у	процесу	припреме	и	реализације	наставе.	У	том	процесу	сарадње	у	наставном	
процесу	 млађе	 колеге	 се	 припремају	 за	 наставнички	 позив,	 овладавајући	 пре	 свега	
вештинама	и	знанјима	од	значаја	за	дизајн	педагошких	модела	за	ефикасно	овладавање	
пожељним	компетенцијама.		

• Сарадње	 у	 научно-истраживачком	 раду	 и	 публиковању	 и	 презентацији	 налаза	
истраживања	

• Мобилисања	и	укључивања	студената	мастер	и	докторских	студија	у	реализацију	наставе	
на	 предметима	 којима	 руководи,	 као	 демонстраторе	 и	 сараднике	 у	 настави,	 што	
представља	 припрему	 студената	 за	 виши	 ступањ	 студија	 или	 потенцијални	 академски	
посао.	

• Рада	у	Комисијама	за	избор	сарадника	и	истраживача	сарадника	Факултета	
	
Б3.	Оцена	о	резултатима	педагошког	рада	
	
Кандидаткиња	 је	 запослена	 на	 Архитектонском	 факултету	 Универзитета	 у	 Београду	 у	
континуитету	од	1996	до	данас	у	следећим	звањима:	од	1996-1998.	године	у	звању	сарадника	
за	 научно-истраживачки	 рад,	 од	 1998-2005.	 године	 у	 звању	 асистент	 приправник,	 од	 2015-
2013.	године	у	звању	асистента	и	од	2014.	до	данас	у	звању	доцента.	У	том	периоду	активно	
учествује	у	извођењу	наставе	на	већини	предмета	Департмана	за	урбанизам	у	оквиру	старог	
програма,	 као	 и	 након	 реформе	 на	 ОАСА,	 МАСА	 и	 МАС	 ИУ	 студијским	 програмима	
Архитектоснког	 факултета	 у	 Београду.	 Студентски	 радови	 под	 њеним	 менторством	 су	
награђивани	 на	 више	 међународних	 и	 националних	 конкурса	 и	 излагани	 на	 многим	
изложбама.	
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У	 периодима	 1996-1998.	 године	 у	 звању	 сарадник	 за	 научно-истраживачки	 рад,	 	 1998-2004.	
године	у	звању	асистент	приправник	и	2005-2013.	године	у	звању	асистент,	ради	на	следећим	
предметима:	Урбанистичко	и	просторно	планирање	(матични	асистент,	4.	и	5.	година	студија,	
проф	др	Милица	Бајић	Брковић),	Увод	у	урбанистичко	планирање	(матични	асистент,	3.	година	
основних	 студија,	 проф	 др	 Милица	 Бајић	 Брковић),	 Просторни	 развој	 насеља	 (матични	
асистент,	5.	година	студија,	проф.	др	Милица	Бајић	Брковић);	Студио	пројекат	М6	Урбанизам	
(матични	 асистент,	 2	 година	 мастер	 студија,	 проф	 др	 Милица	 Бајић),	 Урбана	 структура	 и	
зонирање	(2.	година	студија,	проф.	др	Нада	Лазаревић	Бајец);	Урбана	техника	и	композиција	
(2.	 и	 3.	 година	 студија,	 проф.	 Димитрије	 Младеновић,	 проф.	 мр	 Петар	 Арсић	 и	 проф	 др	
Драгана	Базик);	Урбане	функције	-	Становање	(3.	година	студија,	проф.	др	Миодраг	Ралевић);	
Урбане	функције	-	Рекреација	(3.	година	студија,	проф.	др	Живана	Веснић	Неђерал	и	проф.	др	
Зорица	Петровић);	Урбане	функције	-	Центри	(4.	 година	студија,	проф.	др	Петар	Бадовинац	и	
проф.	мр	Рајко	Корица),	Грађена	средина	(1.	година	основних	студија,	проф.	др	Зоран	Никезић,	
проф	др	Александра	Ступар),	Студио	пројекат	3	Урбанизам	(3.	година	основних	студија,	проф	
др	 Милица	 Бајић	 Брковић	 и	 проф	 др	 Зоран	 Никезић),	 Студио	 пројект	 4	 Синтеза	 (3.	 година	
основних	 студија,	 проф	 др	 Зоран	 Никезић,	 доц	 др	 Ксенија	 Лаловић),	 Архитекте	 и	 грађанске	
иницијативе	 за	 одрживи	 развој	 (изборни	 предмет,	 2.	 година	мастер	 студија,	 доц	др	 Ксенија	
Лаловић),	 Интегрални	 студио	 1	 (1.	 година	 мастера	 Интегрални	 урбанизам,	 доц	 мр	 Урош	
Радосављевић),	Стручна	екскурзија	(3.	година	основних	студија),	Радионица	(2.година	мастер	
студија).		
	
У	звању	доцента	у	периоду	2014-2019.	године	наставу	на	свим	предметима	води	самостално.		
	
Наставу	 реализује	 на	 Основним	 академским	 студијама	 Архитектура	 (ОАСА)	 на	 следећим	
предметима:		
• Студио	01Б-Урбанистичко	пројектовање	стамбених	целина.	3	ЕСПБ.	3.	година,	руководилац	

студиа	
• Студио	02А–	Одрживе	урбане	заједнице.	8	ЕСПБ.	2.		година,	руководилац	студиа	
	
На	Мастер	академским	студијама	Интегрални	урбанизам	(МАС	ИУ)	наставу	реализује	на	следећим	
предметима:		
• Студио	01	-	Интегрална	анализа	територије.	12	ЕСПБ.	1.	година,	координатор	студијске	целине	и	

руководилац	студиа	
• Методологија	планирања.	4	ЕСПБ.	2.	година,	предметни	наставник	
• Мастер	теза.	6	ЕСПБ.	2.	година,	руководилац	студиа	
• Мастер	пројекат.	12	ЕСПБ.	2.	година,	руководилац	студиа	
• Мастер	завршни	рад.	10	ЕСПБ.	2.	година,	руководилац	студиа			
	
На	Мастер	академским	студијама	Архитектура	 (МАСА),	Мастер	академским	студијама	 	Интегрални	
урбанизам	(МАС	ИУ)	и	Интегрисаним	академским	студијама	Архитектура	(ИАСА)		реализује	наставу	
на	 изборном	 предмету	 Архитекте	 и	 грађанске	 иницијативе	 за	 одрживи	 развој,	 2	 ЕСПБ,	 2.	 година,	
предметни	наставник.	
	
Поред	наведених	ангажовања,	кандидаткиња	је	члан	више	Комисија	за	оцену	и	одбрану	Мастер	теза,	
Мастер	пројекта	и	Мастер	завршног	рада	и	одржала	је	више	предавања	по	позиву	на	предметима	на	
МАС	ИУ	,	МАСА		САС	УО	и	ДАСА	студијским	програмима	Архитектонског	факултета	у	Београду.		
	
Радећи	 годинама	 као	 матични	 асистент	 на	 предметима	 Увод	 у	 урбанистичко	 планирање,	
Урбанистичко	 и	 просторно	 планирање	 и	 Просторни	 развој	 насеља	 са	 проф.	 др	 Милицом	 Бајић	
Брковић,	а	затим	у	краком	периоду	и	као	наставник	на	предмету	Увод	у	урбанистичко	планирање,	
кандидаткиња	 је	 развила	 успешне	 педагошке	 моделе	 за	 приближавање	 сложене	 проблематике	
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планирања	 развоја	 града	 студентима	 архитектуре.	 Та	 знања	 и	 вештине	 у	 педагошком	 раду,	
примењује	 у	 настави	 на	 предметима	Методологија	 планирања,	 Интегрална	 анализа	 територије	 и	
Мастер	 завршни	 рад.	 Кандидаткиња	 остварује	 одличне	 резултате	 и	 у	 настави	 на	 предмитима	
намењеним	за	усвајање	компетенција	у	домену	урбаног	дизајна	као	што	су	Студио	01Б-Урбанистичко	
пројектовање	стамбених	целина	и	Студио	02А–	Одрживе	урбане	заједнице.	
	
Посебну	 енергију	 и	 пажњу,	 кандидаткиња	 посвећује	 развоју	 специфичног	 педагошког	 модела	 на	
изборном	предмету	Архитекте	и	грађанске	иницијативе	на	2.	години	мастер	студија.	Карактеристика	
модела	је	фокусирање	пажње	на	различите	друштвено	маргинализоване	циљне	групе	и	остваривање	
непосредне	сарадње	у	настави	са	представницима	релевантних	Организација	цивилног	друштва.		
	
Комисија	 посебно	 истиче	 менторски	 рад	 др	 Данијеле	 Миловановић	 Родић	 на	 Мастер	 завршним	
радовима	 и	 посвећеност	 обезбеђивању	 услова	 за	 израду	 пројеката	 у	 "реалним"	 условима,	 у	
непосредној	комуникацији	са	различитим	актерима	којих	се	тиче	развој	предметних	територија,	као	
и	 уз	 подршку	 релевантних	 националних	 и	 међународних	 институција.	 Такође,	 кандидаткиња	
посвећује	пуно	енергије	и	пажње	"постпродукцији"	резултата	наставног	процеса,	тежећи	да	обезбеди	
могућност	 да	 шира	 стручна	 и	 остала	 јавност	 буду	 у	 прилици	 да	 буде	 упозната	 са	 резултатима	
наставног	процеса.		
	
Комисија	наглашава	допринос	и	значај	публикованих	радова	др	Данијеле	Миловановић	Родић,	
који	по	садржају	одговарају	ужој	научној	областии	који	се	користе	као	наставна	литература	на	
више	предмета	које	води.	Др	Данијела	Миловановић	Родић	је	коаутор	дигиталне	публикације	у	
функцији	практикума	на	изборном	предмету	"Архитекте	и	 грађанске	иницијативе	за	одрживи	
развој"на	 2.	 години	 МАСА,	 МАС	 ИУ	 и	 5.	 години	 ИАСА:	 Миловановић	 Родић,	 Д.,	 Лаловић,	 К.	
(2014).	Архитекти	и	грађанске	иницијативе	за	одрживи	развој.	Београд:	Архитектонски	факултет	
Универзитета	у	Београду.	ИСБН	978	-	86	-	7924	-137-	5.	ЦД	.	Изборни	предмет	је	конципирала	и	
увела	 у	 програм	 у	 сарадњи	 са	 доц.	 др	 Ксенијом	 Лаловић,	 а	 од	 стицања	 стицања	 наставног	
звања	2014.	године,	самостално	води	предмет.	
	
Такође,	 уређивала	 је	 више	 тематских	 зборника	 у	 функцији	 подршке	 наставном	 процесу	 на	
следећим	предметима:	
	
• За	 предмете	 Увод	 у	 урбанистичко	 планирање	 (3.	 година	 основних	 студија	 по	 	 1.	

акредитацији)	 и	 Методологија	 планирања	 (2.	 година	 МАС	 ИУ):	 	 Миловановић	 Родић,	 Д.		
(Ур.)(2016).	 Дизајн	 нове	 урбаности:	 	 Град	 као	 ресурс	 [Електронски	 извор].	 Београд	 :	
Архитектонски	факултет	Универзитета	у	Београду.	ИСБН	978-86-7924-150-4	

• За	 предмете	 Мастер	 теза,	 Мастер	 пројекат	 и	 Мастер	 завршни	 рад	 (2.	 година	 МАС	 ИУ):	
Миловановић	 Родић,	 Д.,	 Маруна,	 М.,	 Чолић,	 Р.	 (ур)	 (2016)	 Инструменти	 управања	
интегралним	 урбаним	 развојем	 на	 примеру	 града	 Панчева.	 Београд:	 Универзитет	 у	
Београду,	 Архитектонски	 факултет.	 978-86-7924-170-2	 и	 Чолић,	 Р.,	 Маруна,	 М.,	
Миловановић	Родић,	Д.,	Лаловић,	К.	(ур)	(2015).	Интегрални	урбани	пројекти	за	управљање	
ризиком	 од	 поплава	 на	 примеру	 Обреновца.	 Београд:	 Универзитет	 у	 Београду,	
Архитектонски	факултет.	ИСБН	978-86-7924-153-5	

	
Резултати	 студентских	 анкета	 током	 претходног	 изборног	 периода	 на	 свим	 предметима	 на	
којима	 кандидаткиња	 учествује,	 показали	 су	 позитивну	 оцену	 педагошког	 рада.	 Просечна	
оцена	педагошког	рада	према	анкетама	на	којима	је	оцену	дало	више	од	30%	студената	који	су	
похађали	 наставу	 током	 целокупног	 изборног	 периода	 од	 2014.	 до	 2018.	 године	 је	 4.59,	 са	
оценама	од	3.92	до	5.00,	зависно	од	године	и	предмета.		
	
Комисија	 закључује	 да	 је	 др	 Данијела	 Миловановић	 Родић	 својим	 дугогодишњим	 радом	 и	
ангажманом	кроз	све	облике	наставе	показао	да	је	као	наставик	веома	посвећена	унапређењу	
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наставе	на	Архитектонском	факултету	у	Београду.	Настава	представља	примарно	интересовање	
др	Данијеле	Миловановић	Родић,	те	су	све	њене	остале	професионлне	активности	посвећене	и	
усмерене	ка	унапређењу		наставничких	компетенција.		
	
Б4.	Оцена	у	ангажовању	у	развоју	наставе	и	других	делатности	високошколске	установе	
	
Током	година	рада	на	Факултету,	и	као	сарадник	и	као	наставник,	др	Данијела	Миловановић	
Родић	је	била	ангажована	и	постигла	запажене	резултате	у	широком	спектру	послова	везаних	
за	 функционисање	 Катедре/Департмана	 и	 Факултета.	 Као	 сарадник	 је	 у	 периоду	 од	 1996	 до	
2013.	године	била	члан	различитих	Радних	група	Катедре/Департмана,	али	Факултета,	као	што	
је	вишегодишње	учешће	у	раду	Комисије	за	пријемни	испит.	
	
Након	 избора	 у	 звање	 доцента	 је,	 на	 нивоу	 Департмана	 била	 активан	 члан	 комисија	 за	
припрему	извештаја	за	продужење	изборног	периода	за	сараднике	у	звање	асистента,	ако	и	на	
нивоу	Факултета,	 као	што	 су	 учешће	 у	 раду	Нормативне	 комисије	Факултета,	 Комисије	АФ	 за	
израду	Анализе	броја	студената	и	услова	за	упис	у	вишу	годину	студија,	Комисије	за	пријемни	
испит	за	упис	студената	у	прву	годину	Мастер	академских	студија	Интегрални	урбанизам	исл.	
Др	Данијела	Миловановић	Родић	је	током	2005.	и	2006.	године	активно	учествовала	у	реформи	
наставе	 по	 Болоњском	 процесу	 и	 Темпус	 пројекту	 Факултета	 који	 се	 односио	 на	 реформу	
наставе	 и	 њено	 усклађивање	 са	 програмима	 европских	 факултета,	 као	 и	 у	 процесу	
акредитације	 студијских	 програма	 факултета	 и	 студијских	 програма	 основних,	 мастер	 и	
докторских	студије.		
	
Од	 2015	 –	 данас	 је	 координатор	 Колегијума	 студијског	 програма	 Мастер	 академске	 студије	
Интегрални	 урбанизам	 на	 Архитектоснком	 факултету	 Универзитета	 у	 Београду.	 У	 школској	
2016/17.	је	била	руководилац	студијске	целине	Интегрални	пројекат	01	на	1.	години	МАС	ИУ,	а	
од	школске	2017/2018.	године	је	координатор	исте.		
	
Значајно	 је	поменути	и	 сарадњу	кандидаткиње	 са	локалним	самоуправана	и	Организацијама	
цивилног	друштва	 коју	 је	 остварила	 кроз	 заједничке	пројекте	и	друге	 облике	 сарадње,	 као	и	
сарадњу	у	настави	са	иностраним	високошкослким	институцијама.		
	
Комисија	сматра	да	 је	ангажовање	кандидаткиње,	како	на	свим	нивоима	наставе,	тако	и	кроз	
друге,	ваннаставне	активности	на	којима	учествује,	значајно	допринело	развоју	и	афирмацији	
ове	високошколске	институције.		
	
	
	
	
В.	ЗAКЉУЧНО	МИШЉЕЊЕ	И	ПРЕДЛОГ	КОМИСИЈЕ		
	
В.1.	Закључно	мишљење	
	
Др	 Данијела	 Миловановић	 је	 у	 досадашњем	 професионалном	 раду	 остварила	 значајне	
резултате	 у	 педагошком,	 научном	и	 стручном	професионалном	пољу.	 Укупни	 резултати	 рада	
кандидаткиње,	а	посебно	у	периоду	од	избора	у	доцента,	показују	се	да	 је	реч	о	посвећеном	
наставнику	којој	су	научно-истраживачки	и	педагошки	рад	трајна	професионална	опредељења.	
Досадашњи	 рад	 показује	 посвећеност	 у	 области	 науке,	 струке	 и	 наставе,	 као	 и	 тежњу	 ка	
успостављањем	релација	између	различитих	поља	деловања	архитектонских	и	урбанистичких	
пракси	којима	се	бавила.		
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Резимирајући	укупан	допринос	научног,	стручног	и	педагошког	рада	др	Данијеле	Миловановић	
Родић,	Комисија	посебно	истиче	следеће	елементе	које	сматра	кључним	у	њеном	досадашњем	
раду,	 а	 који	 дају	 позитиван	 одговор	 на	 формалне	 и	 суштинске	 критеријуме	 прописане	
одговарајућим	актима:		
	

• др	 Данијела	 Миловановић	 Родић	 се	 у	 свом	 научно-истраживачком	 и	 стручном	 раду	
бавила	 разноврсним	 темама,	 и	 сви	 остварени	 резултати	 се	 тичу	 уже	 научне	 области	
Урбанизам	за	коју	се	бира,		

• Комисија	 истиче	 квалитетну	 и	 бројну	 професионалну	 продукцију	 и	 стручно	
усавршавање	др	Данијела	Миловановић	Родић,	посебно	у	периоду	од	избора	у	звање	
доцент,	

• Комисија	 посебно	 цени	 напоре	 које	 кандидаткиња	 улаже	 у	 иновирање	 наставних	
процеса	на	различитим	предметима	у	складу	са	њиховим	специфичностима,		

• Комисија	 истиче	 ангажман	 др	 Данијела	 Миловановић	 Родић	 у	 организацији	
међународних	 и	 националних	 студенстких	 радионица,	 изложби	 и	 јавних	 одбрана,	
интеракцији	 са	 институцијама	 и	 организацијама	 од	 значаја	 за	 наставни	 процес	 и	
пласман	наставних	резулатат	широј	стручној	и	осталој	јавности,	

• Наглашен	 степен	 повезивања	 активности	 и	 продукције	 у	 домену	 теоријских	
истраживања	и	практичног	деловања	и	интердициплинарности	приступа,	

• Комисија	 сматра	 да	 др	 Данијела	 Миловановић	 Родић	 представља	 вредног	 члана	
наставничког	 колектива	 Архитектонског	 факултета	 који	 тежи	 иновирању	 струке,	 као	 и	
повезивању	 теорије,	 едукације	 и	 праксе	 -	 како	 у	 настави,	 тако	 и	 у	 свом	
професионалном	раду.	

	
На	 основу	 детаљног	 увида	 у	 поднету	 документацију	 и	 анализе	 резултата	 научно	
истраживачког	и	педагошког	кандидаткиње	др	Данијеле	Миловановић	Родић	-	са	становишта	
релевантности	 за	 област	 за	 коју	 се	 врши	 избор	 по	 расписаном	 конкурсу	 -	 за	 ужу	 научну	
област	 „Урбанизам“,	 сагласно	иницијално	поменутим	правним	актима,	Комисија	 констатује	
да	 именована	 задовољава	 све	 критеријуме	 који	 су	 захтевани	 за	 избор	 у	 звање	 доцента	
Универзитета	у	Београду:	
	

• има	испуњен	ОПШТИ	услов,	
	

• има	испуњена	СВА	ЧЕТИРИ	ОБАВЕЗНА	услова	и	
	

• има	испуњена	СВА	ТРИ	ИЗБОРНА	услова.	
	
Сходно	 изнетим	 квалитативним	 оценама	 научно-истраживачког,	 наставног	 и	 педагошког,	
као	 и	 ваннаставног	 ангажмана	 и	 доприноса	 кандидата	 др	Данијеле	Миловановић	 Родић,	
сагласно	општим	условима	предвиђеним	Законом	о	раду	 („Сл.	 гласник	РС”	бр.	24/05,	61/05,	
54/09,	 32/13	 и	 75/14	 и	 13/17	 –	 одлука	 УС),	 посебним	 условима	 предвиђеним	 Чланом	 65	
„Закона	 о	 високом	 образовању“	 („Сл.	 гласник	 РС”	 бр.76/05,	 100/07	 –	 аутентично	 тумачење,	
97/08,	 44/2010,	 93/12,	 89/13,	 99/14,	 45/15	 –	 аутентично	 тумачење,	 68/15	 и	 87/16),	 сагласно	
Статуту	 Универзитета	 у	 Београду	 („Гласник	 УБ“	 186/15	 –	 пречишћен	 текст	 и	 189/16),	 Статуту	
Архитектонског	 факултета	 („Сл.	 Билтен	 АФ”	 бр	 116/17	 –	 пречишћен	 текст),	 “Правилнику	 о	
минималним	условима	за	стицање	звања	наставника	на	Универзитету	у	Београду”	 (“Гласник	
УБ“	 192/2016,	 195/16	 и	 197/17),	 “Правилнику	 о	 изменама	 и	 допунама	 Правилника	 о	
минималним	 условима	 за	 стицање	 звања	 наставника	 на	 Универзитету	 у	 Београду”	 (од	
21.06.2017.)	 и	 “Правилнику	 о	 минималним	 условима	 за	 стицање	 звања	 наставника	 на	
Архитектонском	факултету	у	Београду”	(„Сл.	билтен	АФ“,	бр.	115/17),	Комисија	закључује	да	
др	 Данијела	 Миловановић	 Родић,	 дипл.инж.арх.	 испуњава	 све	 услове	 за	 избор	 у	 звање	
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доцента	Универзитета	у	Београду	на	Департману	за	урбанизам	Архитектонског	факултета	-	
за	ужу	научну	област	“Урбанизам“.		
 
В.2.	Предлог	комисије		
 
На	 основу	 детаљног	 увида	 у	 поднету	 документацију	 и	 анализе	 научно-истраживачког,	
педагошког	 и	 стручног	 рада	 кандидата,	 као	 и	 на	 основу	 вишегодишњег	 познавања	 њеног	
научног,	 стручног,	 педагошког	 и	 друштвеног	 рада,	 Комисија	 закључује	 да	 је	 др	 Данијела	
Миловановић	Родић,	дипл.инж.арх.	својим	досадашњим	радом	стекла	углед	успешног	научног	
радника	 и	 наставника,	 као	 и	 драгоценог	 члана	 наставничког	 колегијума	 Архитектонског	
факултета	 у	 Београду.	 На	 основу	 наведених	 података	 може	 се	 закључити	 да	 др	 Данијела	
Миловановић	Родић	испуњава	све	суштинске	и	формалне	услове	за	избор	у	звање	доцентаа	за	
ужу	 научну	 област	 Урбанизам,	 на	 Департману	 за	 урбанизам	 Архитектонског	 факултета	 у	
Београду,	прописане	општим	и	посебним	условима	предвиђеним	Законом	о	раду,	Законом	о	
високом	 образовању,	 Статутом	 Универзитета	 у	 Београду,	 Правилником	 о	 минималним	
условима	за	стицање	звања	наставника	на	Универзитету	у	Београду	и	Статутом	Факултета.		
	
На	 основу	 свега,	 Комисија	 са	 задовољством	 предлаже	 Изборном	 већу	 Архитектонског	
факултета	 Универзитета	 у	 Београду	 да	 прихвати	 овај	 извештај	 и	 упути	 предлог	 Већу	 научних	
области	 грађевинско	 урбанистичких	 наука	 Универзитета	 у	 Београду	 да	 изабере	 доцента	 др	
Данијелу	Миловановић	Родић	у	звање	доцента	за	ужу	научну	област	Урбанизам	на	Департману	
за	урбанизам	Архитектонског	факултета	у	Београду.		
	
	
У	Београду,		
21.	фебруар	2019.	године		

	
	
Чланови	Комисије:		

	
	

...................................................................		
Др	Марија	Маруна,	председник	Комисије	
ванредни	професор	Универзитет	у	Београду	-	
Архитектонски	факултет	

	
	

....................................................................		
	 Др	Владан	Ђокић,		

редовни	професор	Универзитет	у	Београду	-	
Архитектонски	факултет		
	
	
....................................................................	
Др	Велимир	Шећеров	
редовни	професор	Универзитет	у	Београду		–	
Географкси	факултет	


