
                 Образац 4 В 

В) ГРУПАЦИЈА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА 

 
С А Ж Е Т А К 

РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА  
ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ ДОЦЕНТА 

 
I - О КОНКУРСУ 

 
Назив факултета: Архитектонски факултет Универзитета у Београду 
Ужа научна, oдносно уметничка област: Урбанизам 
Број кандидата који се бирају: Један 
Број пријављених кандидата: Један 
Име пријављеног кандидата:  др Данијела Миловановић Родић, дипл.инж.арх. 
  

   
II - О КАНДИДАТИМА 

 
1) - Основни биографски подаци 
- Име, средње име и презиме: Данијела (Миодраг) Миловановић Родић 
- Датум и место рођења: 24.04.1969. Пећ 
- Установа где је запослен: Архитектонски факултет Универзитета у Београду 
- Звање/радно место: Доцент на Департману за урбанизам 
- Научна, односно уметничка област: Урбанизам 
 
2) - Стручна биографија, дипломе и звања 
Основне студије: 
- Назив установе: Архитектонски факултет Универзитета у Београду 
- Место и година завршетка: Београд, 1995. 
Мастер:   
- Назив установе:  
- Место и година завршетка: 
- Ужа научна, односно уметничка област: 
Магистеријум:   
- Назив установе: Архитектонски факултет Универзитета у Београду 
- Место и година завршетка: Београд, 2005. 
- Наслов магистарског рада: Унапређење учешћа грађана у урбанистичком планирању уз подршку 
информационих и комуникационих технологија 
- Ужа научна, односно уметничка област: Архитектура и урбанизам 
Докторат:  
- Назив установе: Архитектонски факултет Универзитета у Београду 
- Место и година одбране: Београд, 2013. 
- Наслов дисертације: Редефинисање модела учешћа грађана у урбанистичком планирању Србије у складу са 
комуникативно-колаборативном парадигмом 
- Ужа научна, односно уметничка област: Архитектура и урбанизам 
Досадашњи избори у наставна и научна звања: 
- 2014, избор у звање доцента 

 



3) Испуњени услови за избор у звање_______ДОЦЕНТ_______________________ 

 
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ: 
 

 
	

  
(заокружити испуњен услов за звање у које се бира)	

oценa / број година радног искуства  
	

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

није потребно организовати, јер је 
само један кандидат пријављен 

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

4, 59 
(2014-2018) 

3	 Искуство у педагошком раду са студентима 
	 22 године 

 
 

 
	

 
 (заокружити испуњен услов за звање у које се бира) 
	

Број менторства / учешћа у 
комисији и др.	

4	 Резултати у развоју научнонаставног подмлатка 
	

- Члан Комисије за припрему 
извештаја за продужење изборног 
периода за сарадника у звање 
асистента на Департману за 
урбанизам.(2)  
- Члан Комисије за избор истраживача 
сарадника (2) 	

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

- Менторство на 24 мастер завршна 
пројекта  
- Члан комисије за оцену 22 Мастер 
завршна  рада  
- Члан Комисије за одбрану 6 
дипломских радова  
 
 
 
 
 

 
 

 
	

  
(заокружити испуњен услов за звање у које се 
бира) 
	

Број 
радова, 
сапштењ
а, цитата 
и др	

Навести часописе, скупове, књиге и 
друго	

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

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)	



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

8	 1. М33. 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. М33. 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. 
3. М33. 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. М33. 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.М33. 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 
6. М34. 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 
7. М63. Чолић, Р., Миловановић 
Родић, Д., & Маруна, М. (2017). Урбан 
говернанце инструментс ин тхе неw 
легал фрамеwорк. У: Филиповић, Д., 
Шећеров, В., Драгићевић, С.& 
Радосављевић, З. (Ур.). X Научно-
стручни скуп са међународним 
учешћем: Планска и нормативна 
заштита простора и животне 
средине. Асоцијација просторних 
планера Србије и Универзитет у 
Београду-Географски факултет . 11-
13.05.2017. Стр. 105-112. ИСБН 
502.1:711(082) ИСБН 978-86-6283-051-
7 (АППС) ЦОБИСС.СР-ИД 233392140 
8. М64. 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 
	

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

	 	

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

	 	

10	 Оригинално стручно остварење или руковођење 
или учешће у пројекту 
	

	 	

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

	 	

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

	 	

13	 Саопштена три рада на међународним или 
домаћим научним скуповима (категорије М31-
М34 и М61-М64) у периоду од последњег избора 

	 	



из научне области за коју се бира.    (за поновни 
избор ванр. проф)	

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

	 	

15	 Цитираност од 10 хетеро цитата 
	

	 	

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

	 	

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

	 	

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

	 	

	

	

ИЗБОРНИ УСЛОВИ: 
 (изабрати 2 од 3 услова)	 Заокружити ближе одреднице 

(најмање пo једна из 2 изабрана услова) 
	

1. Стручно-професионални 
допринос	

1 .Председник или члан уређивачког одбора научног часописа или 
зборника радова у земљи или иностранству. 
2 .Председник или члан организационог одбора или учесник на стручним 
или научним скуповима националног или међународног нивоа. 
- Учесник на 8 научних скупова: 5 х М33, 1 х М34, 1 М63, 1х М64 
3. Председник или члан у комисијама за израду завршних радова на 
академским специјалистичким, мастер и докторским студијама. 
- Менторство на 24 мастер завршна пројекта  
- Члан комисије за оцену 22 Мастер завршна  рада  
- Члан Комисије за одбрану 6 дипломских радова  
4. Аутор или коаутор елабората или студија. 
5. Руководилац или сарадник у реализацији пројеката. 
- Просторни план подручја посебне намјене „Клековача“, Република 
Српска. Члан радног тима и екпертиза: урбанизам. 
- Стартегија развоја Панчева 2014-2020. Члан главног тима и експертиза: 
Метологија израде стратегије. 
6. Иноватор, аутор или коаутор прихваћеног патента, техничког 
унапређења, експертиза, рецензија радова или пројеката. 
- Коаутор техничког решења: Нов модел сарадње локалне самоуправе и 
високошколске установе: Реализација пројекта партиципативног 
буџетирања града Панчева за 2017. годину у процесу сарадње управе града 



Панчева и Универзитета у Београду-Архитектонског факултета: (М84) 
- 4 Ауторске изложбе са каталогом уз научну рецензију  (М99) 
- 4 награде на међународној изложби (М104) 
7. Поседовање лиценце.	

2. Допринос академској и 
широј заједници	

1. Председник или члан органа управљања, стручног органа, помоћних 
стручних органа или комисија на факултету или универзитету у земљи или 
иностранству.  
- Члан Нормативне комисије Факултета,  
- Члан Комисије АФ за израду Анализе броја студената и услова за упис у 
вишу годину студија 
- Координатор Колегијума студијског програма  МАС ИУ 
- Члан Комисије за пријемни испит за упис студената у прву годину МАС 
ИУ 
2. Члан стручног, законодавног или другог органа и комисија у широј 
друштвеној заједници. 
3. Руковођење активностима од значаја за развој и углед факултета, 
односно Универзитета. 
- Иницијатор и координатор сарадње испред АФ: 3 меморандума о 
сарадњи Факултета и 2 локалне самоуправе и 2 меморандума о сарадњи 
Факултета и релевантних ОЦД  
4. Руковођење или учешће у ваннаставним активностима студената. 
- Менторска подршка учешћу студената на 5 конкурса 
- Представљање студентских радова на 5 изложби 
- Организација 2 међународних студентских радионица 
- Организација 7 домаћих студентских радионица 
- Организација јавне презентације и одбране 22 студенстка рада 
5.Учешће у наставним активностима који не носе ЕСПБ бодове 
(перманентно образовање, курсеви у организацији професионалних 
удружења и институција или сл.). 
6. Домаће или међународне награде и признања у развоју образовања или 
науке. 
- 3 награђена студентски радови на међународним и националним 
конкурсима 

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

1. Учешће у реализацији пројеката, студија или других научних остварења 
са другим високошколским или научноистраживачким установама у земљи 
или иностранству. 
2. Радно ангажовање у настави или комисијама на другим високошколским  
или научноистраживачким установама у земљи или иностранству, 
- Учешће у одбрани и оцени 23 студенстка рада на Мастер студисјком 
програму Факултета за архитектуру и урбанизам ау Штудграту, 6-9. 
фебруара 2018  
3. Руковођење или чланство у органима или професионалнм удружењима 
или организацијама националног или међународног нивоа. 
- Члан International Academic Association on Planning, Law and Property 
Rights  
- Члан Удружење урбаниста Србије. У 2018. години је била члан 
селекционе комисије за избор студенстких радова за Међународни Салон 
урбанизма 2018.  
4. Учешће у програмима размене наставника и студената. 
- У оквиру Erasmus+ programa KA1 – International Mobility  for Staff teaching 
and training activities, Faculty of Architecture and urban Planning, Stuttgart, 
Germany 
5. Учешће у изради и спровођењу заједничких студијских програма. 
6. Гостовања и предавања по позиву на универзитетима у земљи или 
иностранству. 
- Guest  lecture : "Educating socially responsible and active profesionals", 



University of Stuttgart, Faculty of Architecture and urban Planning, 27.06.2017., 
Stuttgart, Germany 
- 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	

	

*Напомена:	На крају табеле кратко описати заокружену одредницу 

 
III - ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ 

 
На основу увида у поднету документацију и анализе резултата научно истраживачког и педагошког рада 
релевантног за ужу научну област „Урбанизам“, Комисија констатује да др Данијела Миловановић Родић 
задовољава све критеријуме који су захтевани за избор у звање доцента Универзитета у Београду: 
•  има испуњен ОПШТИ услов, 
•  има испуњених СВА ЧЕТИРИ ОБАВЕЗНА услова и 
•  има испуњена СВА ТРИ ИЗБОРНА услова. 
Комисија предлаже Изборном већу Архитектонског факултета Универзитета у Београду да др Данијелау 
Миловановић Родић изабере у звање доцента за ужу научну област „Урбанизам“ на Департману за 
урбанизам Архитектонског факултета Универзитета у Београду. 
 
 
 
 
 
Место и датум: Београд, 21.2.2019. 
                                                                                    

КОМИСИЈA 
 

 
 ...................................................................  
 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  – 
 Географски факултет 


