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3)  - Испуњеност обавезних и изборних услова кандидата  
(ЗА ПРВИ ИЗБОР У ЗВАЊЕ ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА)   
 

 
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ  
 
 

  
(заокружити испуњен услов за звање у које се бира) 

oценa / број година радног 
искуства  
 

1 Приступно предавање из области за коју се врши избор, 
позитивно оцењено од стране високошколске установе 
(еквивалент за избор у звање в. професора - наставно 
искуство у звању доцента) 

Девет година у наставном  
звању доцента (од 2012. 
године); оснивач је и 
руководилац два обавезна 
предмета на основним и 
интегрисаним академским 
студијама и једног изборног 
предмета (*) 

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

- Од првог избора у звање 
доцента до текућег избора 
(кумулативно): 3.89 (**) 
- У последњем изборном 
периоду у звању доцента:  
4.07 (**) 

3 Искуство у педагошком раду са студентима 
 

29 година педагошког 
(академског) искуства 
релевантног за наставу из уже 
научне области „Нацртна 
геометрија и геометрија 
архитектонске форме“ (*) 

 
(*) 
Др Ђорђе Ђорђевић поседује значајно претходно педагошко/академско искуство (у звањима 
асистента приправника и асистента), с` тим што је од 2012. године тј. у протеклих девет година 
изборног периода у наставном звању доцента5 Универзитета у Београду (за ужу научну, односно, 
уметничку област “Геометрија архитектонске форме” одн. „Нацртна геометрија и геометрија 
архитектонске форме“) на Департману за архитектуру Архитектонског факултета. Наиме, др Ђорђе 
Ђорђевић, од свог запослења (1992. године) у звању асистента-приправника учествује у реализацији 
наставног процеса на основним академским студијама на Архитектонском факултету Универзитета у 
Београду - као матични асистент на обавезним предметима  „Нацртна геометрија“ и „Перспектива“ 
(до 2005. године) одн. „Геометрија облика 1“ и „Геометрија облика 2“ (од 2005. до 2012. године) , при 
чему има прилику да ради и са мањим групама оних студената који су посебно заинтересовани за 
област геометрија облика  – на изборном предмету „3Д визуелне комуникације – Геометрија облика“ 
(од 2005. до 2014. године). Од првог избора у звање доцента (2012. године), кандидат успешно 
конципира, руководи/организује и реализује наставу на обавезним предметима „Геометрија облика 1“ 
и „Геометрија облика 2“ – на „Основним“ и на „Интегрисаним“ академским студијама архитектуре  на 
Департману за архитектуру Архитектонског факултета Универзитета у Београду, као и на 
горепоменутом изборном предмету „3Д визуелне комуникације – Геометрија облика“ (од 2012. до 
2014. године) на истом департману (предмет  “3Д Визуелне комуникације- Геометрија облика” не  
постоји од школске 2014/2015. године). 
 
 
(**) 

РЕЗУЛТУЈУЋА ПРОСЕЧНА ОЦЕНА ПЕДАГОШКОГ РАДА ДР ЂОРЂА ЂОРЂЕВИЋА  
У ПЕРИОДУ ОД  ПРВОГ ИЗБОРА У ЗВАЊЕ ДОЦЕНТА ДАНАС (2012-2021) 

 
РЕЗУЛТУЈУЋА ПРОСЕЧНА ОЦЕНА (2012-2021) 

 

 
3.89 

 

                                                 
5 Одлука о ступању у радни однос у звању доцента 02 бр. 12/1-1 од 04.01.2012. године, донета од стране Декана Архитектонског 
факултета Универзитета у Београду (први избор) одн. Одлука о ступању у радни однос у звању доцента 02 бр. 7/1-69 од 
13.12.2017. године, донета од стране Декана Архитектонског факултета Универзитета у Београду (поновљени избор) 
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ПАРЦИЈАЛНЕ И РЕЗУЛТУЈУЋА ПРОСЕЧНА ОЦЕНА ПЕДАГОШКОГ РАДА ДР ЂОРЂА ЂОРЂЕВИЋА  
У ПОНОВЉЕНОМ  ИЗБОРНОМ  ПЕРИОДУ У ЗВАЊУ ДОЦЕНТА (2017-2021) 

СТУДИЈСКИ ПРЕДМЕТ ПЕРИОД ПАРЦИЈАЛНА ПРОСЕЧНА ОЦЕНА 
“Геометрија облика 1” (просек са оба 

студијска програма) 
2017-2021 3.99 

“Геометрија облика 2” (просек са оба 
студијска програма) 

2017-2021 4.15 

 
РЕЗУЛТУЈУЋА ПРОСЕЧНА ОЦЕНА (2017-2021) 

 

 
4.07 

 
ПАРЦИЈАЛНЕ И РЕЗУЛТУЈУЋА ПРОСЕЧНА ОЦЕНА ПЕДАГОШКОГ РАДА ДР ЂОРЂА ЂОРЂЕВИЋА  

У  ПРВОМ ИЗБОРНОМ  ПЕРИОДУ У ЗВАЊУ ДОЦЕНТА (2012-2017) 
СТУДИЈСКИ ПРЕДМЕТ ПЕРИОД ПАРЦИЈАЛНА ПРОСЕЧНА ОЦЕНА 

“Геометрија облика 1” (просек са оба 
студијска програма) 

2012-2017 3.70 

“Геометрија облика 2” (просек са оба 
студијска програма) 

2012-2017 3.65 

“3Д Визуелне комуникације- 
Геометрија облика” 

2012-2014 3.81 

 
РЕЗУЛТУЈУЋА ПРОСЕЧНА ОЦЕНА (2012-2017) 

 

 
3.72 

Напомена: предмет  “3Д Визуелне комуникације- Геометрија облика” не  постоји од школске 
2014/2015. Године 
 
 
 
 
 

 
 (заокружити испуњен услов за звање у које се бира) 
 

Број менторстава / учешћа у 
комисији и др. 

4 Резултати у развоју научнонаставног подмлатка 
 

Учешће у укупно ДЕВЕТ 
комисија за изборе у 
сарадничка и доцентска звања 
– од првог избора у звање 
доцента (формираних од 
стране изборних већа 
различитих факултета 
Универзитета у Београду, као 
и  наставно-научних већа 
других високошколских  
институција у земљи и 
иностранству)   (***) 

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

- ДВА  учешћа у комисијама 
за оцену и одбрану докторске 
дисертације – од првог избора 
у звање доцента (у једној као 
председник а у другој као 
члан) - релевантна за област за 
коју се врши избор по 
расписаном конкурсу 
- ЈЕДНО учешће у комисији за 
оцену испуњености услова 
кандидата и теме докторске 
дисертације – од првог избора 
у звање доцента (као члан) - 
релевантно за област за коју се 
врши избор по расписаном 
конкурсу 

 
(***) 
Целокупан ангажман др Ђорђа Ђорђевића на обезбеђивању наставног и научног подмлатка, директно 
је везан за ужу научну област „Геометрија архитектонске форме“ одн. „Нацртна геометрија и 
геометрија архитектонске форме“. У својој двадесетдеветогодишњој академској каријери на 
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Архитектонском факултету Универзитета у Београду, др Ђорђе Ђорђевић се непрестано сусреће са 
студентима који испољавају посебне склоности ка педагошком и научно-истраживачком раду. Многи 
од тих студената добијају прилику да се, као демонстратори, опробају у наставном процесу на 
поменутим предметима, након чега многи од њих бивају позивани и да заснују радни однос у звању 
сарадника у настави и асистента. Већина ових студената и сарадника је похађала (и успешно 
завршила) постдипломске/докторске студије не само на Универзитету у Београду, већ и на 
универзитетима у иностранству, што указује на способност др Ђорђа Ђорђевића да препозна, издвоји 
и додатно мотивише сараднике са завидним педагошким и научним потенцијалом. Од свог првог 
избора у звање доцента (2012. године), кандидат даје и свој значајан додатни допринос развоју 
научног подмлатка председавањем или чланством у комисијама за изборе у доцентска и сарадничка 
звања: како на различитим факултетима Универзитета у Београду, (ЧЕТИРИ комисије за избор у 
звање доцента, ДВЕ комисије за избор у звање асистента и ЈЕДНА комисија за избор у звање 
сарадника у настави), тако и на другим високошколским иниституцијама у земљи (ЈЕДНА комисија за 
избор у звање професора струковних студија) и у иностранству (ЈЕДНА комисија за избор у звање 
асистента). 
 
 
 
 

  
(заокружити испуњен услов за звање у 
које се бира) 

Број радова, 
сапштења, 
цитата и др 

Навести часописе, скупове, 
књиге и друго 

6 Објављен један рад М21; М22 или М23 из 
области за коју се врши избор 

/ / 

7 Саопштена два рада на научном или 
стручном скупу (М31-М34 и М61-М64) 
из научне области за коју се бира 

/ / 

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

Укупно ТРИ 
рада од првог 

избора у звање 
доцента – од 

тога ДВА рада 
након 

поновљеног 
избора 

категорисана 
као М22 и М23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Након  првог избора у звање 
доцента: 
 
1. Devetaković M., Djordjević Dj., 
Radojević M., Krstić-Furundžić A., 
Burduhos B.G., Martinopoulos G., 
Neagoe M. & Lobaccaro G. (2020) 
PHOTOVOLTAICS ON LANDMARK 
BUILDINGS WITH DISTINCTIVE 
GEOMETRIES. Applied Scineces 
10(19), 6696  
(DOI: 10.3390/app10196696)  
М22 
 
2. Djordjevic Dj., Devetakovic 
Radojevic M. & Popovic N. (2021) 
ON-PHOTO RESTITUTION AND 
MANAGEMENT OF AN ANGULAR 
SIZE-ILLUSION’S BEHAVIOUR 
EXPERIENCED IN 
ARCHITECTURAL/URBAN 
SPACES.  Tehnički vjesnik/Technical 
Gazette.Vol. 28, No. 5  
(DOI: https://doi.org/10.17559/TV-
20200514000758)  
М23 
 
3. Đorđević Đ. & Đukanović G. 
(2017). THE IMPACT OF 
ARCHITECTURAL AND URBAN 
PATTERNS ON THE BEHAVIOUR 
OF AN EXHIBITED ANGULAR 
SIZE-ILLUSION. Middle East 
Technical University Journal of the 
Faculty of Architecture (METU 



 44

Journal of the Faculty of 
Architecture), Vol. 34, No 1, pp. 21-
41  
(DOI: 0.4305/METU.JFA.2017.1.10) 
М23 
 
 
Након поновљеног избора у звање 
доцента: 
 
1. Devetaković M., Djordjević Dj., 
Radojević M., Krstić-Furundžić A., 
Burduhos B.G., Martinopoulos G., 
Neagoe M. & Lobaccaro G. (2020) 
PHOTOVOLTAICS ON LANDMARK 
BUILDINGS WITH DISTINCTIVE 
GEOMETRIES. Applied Scineces 
10(19), 6696  
(DOI: 10.3390/app10196696)  
М22 
 
2. Djordjevic Dj., Devetakovic 
Radojevic M. & Popovic N. (2021) 
ON-PHOTO RESTITUTION AND 
MANAGEMENT OF AN ANGULAR 
SIZE-ILLUSION’S BEHAVIOUR 
EXPERIENCED IN 
ARCHITECTURAL/URBAN 
SPACES.  Tehnički vjesnik/Technical 
Gazette.Vol. 28, No. 5  
(DOI: https://doi.org/10.17559/TV-
20200514000758)  
М23 

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. 

Укупно 
ТРИНАЕСТ 
саопштених 
радова (из 
категорија М33 
и М64) од  првог 
избора у звање 
доцента – од 
тога ШЕСТ 
радова након 
поновљеног 
избора 
категорисаних  
као М33 и 
ЈЕДАН рад 
након 
поновљеног 
избора 
категорисан као 
М64  
 
 
 
 
 
 
 

Након првог избора у звање 
доцента: 

1. Djordjevic, Dj.,  Devetakovic 
Radojevic, M., Popovic, N. & 
Djukanovic, G. (2020). ON 
POSSIBILITIES TO ENCODE 
ARTISTIC STYLE AND MANNER 
PRESENT IN A CONCRETE 
ARTWORK USING MICRO-
PHOTOGRAMMETRY AND 
MATHEMATICAL 
STATISTICS/PROBABILITY TO 
PROCESS THEIR GEOMETRIC 
DETERMINANTS.    Proceedings of 
the 7th International Scientific 
Conference on Geometry and 
Graphics – moNGeometrija 2020, 
Belgrade/Serbia, pp. 261-268.  
(ISBN: 978-86-6060-046-4) 
М33 

2. Djukanović G., Djordjević Dj. & 
Devetaković M. (2020). OBTAINING 
PENCILS OF CURVES OF HIGHER 
ORDER BY APPLYING A 
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SUPERSYMMETRY TO PENCILS 
OF CONICS. Proceedings of the 7th 
International Scientific Conference 
on Geometry and Graphics – 
moNGeometrija 2020, 
Belgrade/Serbia, pp. 43-50.  
(ISBN: 978-86-6060-046-4) 
М33 
 
3. Ђорђевић Ђ, Ћировић И. & 
Ђукановић Г. (2019). ОСНОВИ 
ЗАСНИВАЊА МЕТОДОЛОГИЈЕ 
ДЕФИНИСАЊА 
ИДЕНТИФИКАЦИОНЕ КАРТЕ 
УМЕТНИЧКОГ ДЕЛА -   
ПАРАМЕТРИЗОВАЊЕМ  
ЊЕГОВИХ АРАКТЕРИСТИЧНИХ 
ГЕОМЕТРИЈСКИХ-
MОРФОГЕНИХ СВОЈСТАВА, 
ПРИМЕНОМ ПОСТУПAКА 
МИКРОФОТОГРАМЕТРИЈЕ И 
МАТЕМАТИЧКЕ 
СТАТИСТИКЕ/ВЕРОВАТНОЋЕ. 
Зборник апстраката са Прве 
националне конференције 
“Методолошка истраживања у 
херитологији и новим 
технологијама”, Београд/Србија, 
стр.61-64  
(ISBN: 978-86-6179-070-6,  
COBISS.SR-ID: 281639180) 
М64 
 
 
4. Đorđević Đ. & Ćirović I. (2019). 
VISUAL COMPLEXITY OF 
FRACTAL RHYTHM. Proceedings of 
the 11th International Scientific 
Conference ‘Science and Higher 
Education in Function of 
Sustainable Development – SED 
2019, Drvengrad-Užice/Serbia, 2019. 
Section 3. Pp. (3)23-29  
(ISBN: 978-86-83573-95-0) 
М33 
 
5. Djordjević Dj.., Popović N., 
Djukanović G. & Devetaković 
Radojević М., (2018). A POSSIBLE 
APPLICATION OF CLOSE-RANGE 
PHOTOGRAMMETRY IN 
GEODETIC/SITE PLAN CREATION 
– A BELGRADE CASE STUDY: THE 
USAGE OF 
PHOTOGRAMMETRICALLY 
PROCESSED DIGITAL PHOTOS 
OF “SPANISH HOUSE” FAÇADES 
FOR ITS EFFICIENT FOOTPRINT 
GENERATION. Proceedings of the 
selected papers, abstracts and posters 
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of the First International Conference 
Trends in Heritology: Industrial and 
Intangible Heritage, Belgrade/Serbia, 
pp. 121-129.  
(ISBN: 978-86-6179-063-8) 
М33 
 
6. Djordjević Dj., Djukanović G., 
Devetaković Radojević М. & 
Popović N. (2018). QUANTIFYING 
THE SMOOTHNESS-RELATED 
QUALITY OF 
ARCHITECTURAL/URBAN LINEAR 
OBJECTS’ SURFACES 
REPRESENTED BY  
PHOTOGRAMMETRICALLY 
CREATED POINT-CLOUDS AS A 
FUNCTION OF SHOOTING-
DISTANCES AND NUMBER OF 
CAMERA POSITIONS I.E. 
SHOOTING-DIRECTIONS. 
Proceedings of the 6th International 
Scientific Conference on Geometry 
and Graphics – MoNGeometrija 
2018, Novi Sad/Serbia, pp. 316-328. 
(ISBN: 978-86-6022-055-6) 
М33 
 
7. Devetaković M., Djordjević Dj., 
Djukanović G., Krstić A.. & Sudimac 
B. (2018). OVERVIEW OF 
GEOMETRIC ASPECTS OF 
PHOTOVOLTAIC SYSTEMS, 
RELEVANT FOR BUILDING 
INFORMATION MODELLING.  
Proceedings of the 6th International 
Scientific Conference on Geometry 
and Graphics – MoNGeometrija 
2018, Novi Sad/Serbia, pp. 488-502. 
(ISBN 978-86-6022-055-6) 
М33 
 
8. Đukanović G., Đorđević Đ., Janjić 
M. & Matić V. (2016). 
APPLICATION OF ENGINEERING 
GRAPHICS IN FURNITURE 
DESIGN. Proceedings of the 5th 
International Scientific Conference 
on Geometry and Graphics – 
MoNGeometrija 2016, 
Belgrade/Serbia, pp. 37-43.  (ISBN 
978-86-7466-614-2) 
М33 

9. Đorđević Đ., Đukanović G. & 
Filipović D. (2015). LINEAR 
OBJECT’S POINT-CLOUDS 
OBTAINED FOR HORIZONTAL 
SHOOTING DIRECTIONS: 
QUANTIFYING ITS METRIC AND 
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DENSITY QUALITY AS A 
FUNCTION OF OBJECT’S 
INCLINATION ANGLE. Journal of 
Industrial Design and Engineering 
Graphics, Special Issue of the 6th  
International Conference on 
Engineering Graphics and Design 
(ICEGD), Brasov, Romania, Vol. 10, 
pp. 5-14.                                                 
(ISSN (print version): 1843-3766, 
ISSN (online version): 2344-4681) 
М33 
 
10. Đukanovic G., Đorđevic Đ., 
Filipovic D. & Janić M. (2014). 
MAPPING OF THE PENCILS OF 
CONICS USING 
SUPERSYMMETRY – INVERSION 
OF HARMONIC HOMOLOGY. 
Proceedings of the 4th International 
Scientific Conference on Geometry 
and Graphics – MoNGeometrija 
2014, Vlasina/Serbia, Vol. 2,  
pp. 180-193.  
(ISBN: 978-86-88601-14-6)  
М33 
 
11. Đorđević Đ., Đukanović G. & 
Filipović D. (2014). QUANTIFYING 
THE METRIC-QUALITY OF 
LINEAR OBJECT’S POINT-CLOUD 
AS A FUNCTION OF SHOOTING-
DISTANCES AND NUMBER OF 
CAMERA POSITIONS I.E. 
SHOOTING-DIRECTIONS. 
Proceedings of the 4th International 
Scientific Conference on Geometry 
and Graphics – MoNGeometrija 
2014, Vlasina/Serbia, Vol. 1,  
pp.207-226     
(ISBN: 978-86-88601-13-9)   
М33  
 
12. Đukanović G., Đorđević Đ., 
Obradović M. & Mišić S. (2014). 
APPLICATION OF CURVES AND 
SURFACES OF HIGHER ORDERS 
OBTAINED BY INVERSION IN THE 
PRACTICE OF ARCHITECTURE. 
Proceedings of the 16th International 
Conference On Geometry And 
Graphics – ISGG 2014, 
Innsbruck/Austria, Vol. 1, pp.  45-53.   
(ISBN: 978-3-902936-46-2)  
М33   

13. Đukanović G., Đorđević Đ., 
Janić M., Grujović D. & Matić V. 
(2013). PENCILS OF CURVES OF 
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THE 4 AND 3 ORDER OBTAINED 
AS HARMONIC EQUIVALENTS OF 
HYPERBOLIC-ELLIPTIC PENCIL 
OF CONICS. Transactions on 
Hydrotehnics, Scientific Bulletin of 
the “POLITEHNICA” University of 
Timişoara/Romania, Special Issue of 
the 5th International Conference on 
Engineering Graphics and Design 
(ICEGD), Timisoara/Romania, Vol. 
58/72, pp. 75-78.  
(ISSN: 1224-6042)    
М33            

 

Након поновљеног избора у звање 
доцента: 

1. Djordjevic, Dj.,  Devetakovic 
Radojevic, M., Popovic, N. & 
Djukanovic, G. (2020). ON 
POSSIBILITIES TO ENCODE 
ARTISTIC STYLE AND MANNER 
PRESENT IN A CONCRETE 
ARTWORK USING MICRO-
PHOTOGRAMMETRY AND 
MATHEMATICAL 
STATISTICS/PROBABILITY TO 
PROCESS THEIR GEOMETRIC 
DETERMINANTS.    Proceedings of 
the 7th International Scientific 
Conference on Geometry and 
Graphics – moNGeometrija 2020, 
Belgrade/Serbia, pp. 261-268.  
(ISBN: 978-86-6060-046-4) 
М33 

2. Djukanović G., Djordjević Dj. & 
Devetaković M. (2020). OBTAINING 
PENCILS OF CURVES OF HIGHER 
ORDER BY APPLYING A 
SUPERSYMMETRY TO PENCILS 
OF CONICS. Proceedings of the 7th 
International Scientific Conference 
on Geometry and Graphics – 
moNGeometrija 2020, 
Belgrade/Serbia, pp. 43-50.  
(ISBN: 978-86-6060-046-4) 
М33 
 
3. Ђорђевић Ђ, Ћировић И. & 
Ђукановић Г. (2019). ОСНОВИ 
ЗАСНИВАЊА МЕТОДОЛОГИЈЕ 
ДЕФИНИСАЊА 
ИДЕНТИФИКАЦИОНЕ КАРТЕ 
УМЕТНИЧКОГ ДЕЛА -   
ПАРАМЕТРИЗОВАЊЕМ  
ЊЕГОВИХ АРАКТЕРИСТИЧНИХ 
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ГЕОМЕТРИЈСКИХ-
MОРФОГЕНИХ СВОЈСТАВА, 
ПРИМЕНОМ ПОСТУПAКА 
МИКРОФОТОГРАМЕТРИЈЕ И 
МАТЕМАТИЧКЕ 
СТАТИСТИКЕ/ВЕРОВАТНОЋЕ. 
Зборник апстраката са Прве 
националне конференције 
“Методолошка истраживања у 
херитологији и новим 
технологијама”, Београд/Србија, 
стр.61-64  
(ISBN: 978-86-6179-070-6,  
COBISS.SR-ID: 281639180) 
М64 
 
4. Đorđević Đ. & Ćirović I. (2019). 
VISUAL COMPLEXITY OF 
FRACTAL RHYTHM. Proceedings of 
the 11th International Scientific 
Conference ‘Science and Higher 
Education in Function of 
Sustainable Development – SED 
2019, Drvengrad-Užice/Serbia, 2019. 
Section 3. Pp. (3)23-29  
(ISBN: 978-86-83573-95-0) 
М33 
 
5. Djordjević Dj.., Popović N., 
Djukanović G. & Devetaković 
Radojević М., (2018). A POSSIBLE 
APPLICATION OF CLOSE-RANGE 
PHOTOGRAMMETRY IN 
GEODETIC/SITE PLAN CREATION 
– A BELGRADE CASE STUDY: THE 
USAGE OF 
PHOTOGRAMMETRICALLY 
PROCESSED DIGITAL PHOTOS 
OF “SPANISH HOUSE” FAÇADES 
FOR ITS EFFICIENT FOOTPRINT 
GENERATION. Proceedings of the 
selected papers, abstracts and posters 
of the First International Conference 
Trends in Heritology: Industrial and 
Intangible Heritage, Belgrade/Serbia, 
pp. 121-129.  
(ISBN: 978-86-6179-063-8) 
М33 
 
6. Djordjević Dj., Djukanović G., 
Devetaković Radojević М. & 
Popović N. (2018). QUANTIFYING 
THE SMOOTHNESS-RELATED 
QUALITY OF 
ARCHITECTURAL/URBAN LINEAR 
OBJECTS’ SURFACES 
REPRESENTED BY  
PHOTOGRAMMETRICALLY 
CREATED POINT-CLOUDS AS A 
FUNCTION OF SHOOTING-
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DISTANCES AND NUMBER OF 
CAMERA POSITIONS I.E. 
SHOOTING-DIRECTIONS. 
Proceedings of the 6th International 
Scientific Conference on Geometry 
and Graphics – MoNGeometrija 
2018, Novi Sad/Serbia, pp. 316-328. 
(ISBN: 978-86-6022-055-6) 
М33 
 
7. Devetaković M., Djordjević Dj., 
Djukanović G., Krstić A.. & Sudimac 
B. (2018). OVERVIEW OF 
GEOMETRIC ASPECTS OF 
PHOTOVOLTAIC SYSTEMS, 
RELEVANT FOR BUILDING 
INFORMATION MODELLING.  
Proceedings of the 6th International 
Scientific Conference on Geometry 
and Graphics – MoNGeometrija 
2018, Novi Sad/Serbia, pp. 488-502. 
(ISBN 978-86-6022-055-6) 
М33                     

 
10 

Оригинално стручно остварење или 
руковођење или учешће у пројекту 
 

Учешће у 
ЈЕДНОМ 
научно-
истраживачком 
пројекту (након 
поновљеног 
избора у звање 
доцента) 

Научно-истраживачки пројекат се 
реализује у оквиру 
„ЛАБОРАТОРИЈЕ ЗА 
ПРОУЧАВАЊЕ, 
ВАЛОРИЗАЦИЈУ, ЗАШТИТУ И 
ПРЕЗЕНТАЦИЈУ КУЛТУРНОГ 
НАСЛЕЂА“, под руководством 
проф. др Мирјане Ротер-
Благојевић; лабораторија је 
оформљена од стране Центра за 
истраживачку делатност 
Универзитета у Београду – 
Архитектонског факултета (ЦИД) 

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

Објављена 
ЈЕДНА збирка 
решених 
задатака из уже 
научне области 
за коју се врши 
избор 
(публикована 
након 
поновљеног 
избора у звање 
доцента) 

Djukanović G. & Djordjević Dj.: 
ZBIRKA REŠENIH ZADATAKA IZ 
NACRTNE GEOMETRIJE I 
PERSPEKTIVE, Univerzitet u 
Beogradu, Univerzitet u Beogradu –
Šumarski fakultet i Arhitektonski 
fakultet, Beograd, 2021.  
(ISBN: 978-86-7299-322-6) 

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 

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

2. Допринос академској и 
широј заједници 

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

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

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, 
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 3. Руковођење или чланство у органима или професионалнм 
удружењима или организацијама националног или међународног 
нивоа. 
4. Учешће у програмима размене наставника и студената. 
5. Учешће у изради и спровођењу заједничких студијских програма. 
6. Гостовања и предавања по позиву на универзитетима у земљи 
или иностранству. 

 
 
 
Ближе одреднице испуњених „изборних“ услова 
(мора бити задовољена најмање по једна одредница из 2 од 3 захтевана  изборна услова) 
 
 
1) Стручно-професионални допринос: 
 
1.  
- Члан Уређивачког одбора (ко-едитор) Зборника саопштења Седме међународне научне 
конференције за геометрију и графику „МонГеометрија 2020“ (Београд, 2020.)  
- Члан Уређивачког одбора (ко-едитор) Зборника саопштења Пете међународне научне конференције 
за геометрију и графику „МонГеометрија 2016“ (Београд, 2016.)  
 
2.  
- Чланство у Научном одбору Осме међународне научне конференције за геометрију и графику 
„МонГеометрија 2021“ (Београд, 2021.)“ 
- Чланство у Научном одбору Седме међународне научне конференције за геометрију и графику 
„МонГеометрија 2020“ (Београд, 2020.)“ 
- Чланство у Научном одбору Шесте међународне научне конференције за геометрију и графику 
„МонГеометрија 2018“ (Нови Сад, 2018.) 
- Чланство у Научном одбору Пете међународне научне конференције за геометрију и графику 
„МонГеометрија 2016“ (Београд, 2016.) 
- Чланство у Организационом одбору Осме међународне научне конференције за геометрију и 
графику „МонГеометрија 2021“ (Београд, 2021.) 
- Чланство у Организационом одбору Седме међународне научне конференције за геометрију и 
графику „МонГеометрија 2020“ (Београд, 2020.) 
- Чланство у Организационом одбору Пете међународне научне конференције за геометрију и 
графику „МонГеометрија 2016“ (Београд, 2016.) 
- Учесствовање на научним конференцијама непосредно и посредно везаним за ужу научну област 
„Нацртна геометрија и геометрија архитектонске форме“ (на СЕДАМ међународних конференција и 
на ЈЕДНОЈ националној конференцији) 
 
3.  
- ДВА  учешћа у комисијама за оцену и одбрану докторске дисертације – од првог избора у звање 
доцента из уже научне области „Нацртна геометрија и геометрија архитектонске форме“ (2016. – 
предеседник комисије одн. 2012. – члан комисије) 
- ЈЕДНО учешће у комисији за оцену испуњености услова кандидата и теме докторске дисертације – 
од првог избора у звање доцента из уже научне области „Нацртна геометрија и геометрија 
архитектонске форме“ (2014. – председник комисије) 
 
6.  
- Чланство у Рецензентском одбору Осме међународне научне конференције за геометрију и графику 
„МонГеометрија 2021“ (Београд, 2021.) (2020-2021) 
- Чланство у Рецензентском одбору Седме међународне научне конференције за геометрију и графику 
„МонГеометрија 2020“ (Београд, 2020.) (2019-2020) 
- Чланство у Рецензентском одбору Шесте међународне научне конференције за геометрију и графику 
„МонГеометрија 2018“ (Београд, 2018.) (2017-2018) 
- Чланство у Рецензентском одбору Пете међународне научне конференције за геометрију и графику 
„МонГеометрија 2016“ (Београд, 2016.) (2015-2016) 
- Рецензент националног часописа међународног значаја: FME-transactions - индексираног у цитатној 
бази WoS  (2018) (ДВА научна рада) 
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- Рецензент међународног часописа METU - JFA - индексираног у цитатној бази WoS  (2021, 2018) 
(ДВА научна рада) 
- Рецензент 18th International Conference on Geometry and Graphics, Milano, 2018 / ICGG-2018 (2018) 
(ЈЕДНОГ научног рада) 
 
7.  
- Поседовање пројектантске лиценце Инжењерске коморе Србије (ИКС) бр. 300 G054 08 (добијене 
2008. године) (тренутно у статусу „мировања“). 
 
 
 
2) Допринос академској и широј заједници: 
 
5.  
- Коауторство и реализација програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и 
стручних сарадника: “Нацртна геометрија и рачунарски графички софтвери – проблеми и примене”. ”. 
Програм је одобрен 2016. године од стране Завода за унапређивање образовања и васпитања 
Републике Србије (више информација у званичном “Каталогу програма сталног стручног 
усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника за школску 2016/2017. и 2017/2018.”) 
 
 
 
3. Сарадња са другим високошколским, научноистраживачким установама, односно 
установама културе или уметности у земљи и иностранству: 
 
2.  
- Чланство у Комисији Изборног већа Универзитета у Београду -  Саобраћајног факултета за 
припрему реферата за избор сарадника у звање асистента за ужу научну област „Геометријско 
моделирање у саобраћају и транспорту“ на Универзитету у Београду - Шумарском факултету (2019.) 
- Чланство у Комисији Изборног већа Универзитета у Београду -  Шумарског факултета за припрему 
реферата за избор једног наставника у звање доцента за ужу научну област „Нацртна геометрија и 
геометрија архитектонске форме“ на Универзитету у Београду - Шумарском факултету (2017.) 
- Чланство у Комисији Наставно-научног већа Грађевинског  факултета Универзитета „Џемал 
Биједић“ у Мостару за припрему предлога за избор сарадника у звању асистента за предмет „Нацртна 
геометрија (2015.) 
- Чланство у Комисији Наставног већа Високе пословно-техничке школе струковних студије у Ужицу 
за припрему реферата за избор једног професора струковних студија за уже научне области:  
(а) „Грађевинско инжењерство (наставне предмете: „Обликовање унутрашњих простора“, 
Композиција и обликовање простора“ и „Градитељство у туризму“) и  (б) „ Архитектура и урбанизам“ 
(наставни предмет: „Типологија туристичких дестинација“) (чланство прихваћено с`обзиром да је 
докторска дисертација кандидата из уже научне, односно, уметничке области „Геометрија 
архитектонске форме“) (2013.) 
- Чланство у Комисији Изборног већа Шумарског факултета Универзитета у Београду за припрему 
реферата за избор једног наставника (доцента) за ужу научну област „Геометрија архитектонске 
форме“ на Универзитету у Београду, Шумарском факултету  (2012.) 
 
3. 
- Чланство у Управном одбору Српског удружења за геометрију и графику (СУГИГ) (од 2020. године) 
- Чланство у Српском удружењу за геометрију и графику  (СУГИГ ) 
- Чланство у Савезу архитеката Србије (САС) 
- Чланство у Друштву архитеката Београда (ДАБ) 
- Чланство у Инжењерској комори Србије (ИКС) 
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III - ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ 
 

                                                              
1. ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 
 
На основу детаљног увида у поднету документацију и анализе резултата научно-
истраживачког, педагошког и стручног рада кандидата др Ђорђа Ђорђевића - са 
становишта релевантности за област за коју се врши избор по расписаном конкурсу 
(за ужу научну област „Нацртна геометрија и геометрија архитектонске форме“), а 
сагласно иницијално поменутој регулативи, Комисија констатује да именовани 
задовољава критеријуме који су захтевани за избор у звање ванредног професора 
Универзитета у Београду: 
 

 има испуњен захтевани „Општи“ услов,  
 има испуњене захтеване “Обавезне” услове, и 
 има испуњене захтеване “Изборне” услове. 
 

Имајући у виду све изнете квалитативне оцене наставног и ваннаставног ангажмана 
кандидата др Ђорђа Ђорђевића (у захтеваним доменима), као и све горенаведене 
изборно-релевантне квантитативне показатеље - 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, 113/17 и 95/18 – аутентично тумачење), посебним условима 
предвиђеним Чланом 74 „Закона о високом образовању“ („Сл. гласник РС” бр. 88/17, 
27/18 – др. закон, 73/2018, 67/2019, 6/2020 – др. закони и 11/2021 – аутентично 
тумачење, 67/2021 – др. закон), сагласно Статуту Универзитета у Београду („Гласник 
УБ“ бр. 201/2018, 207/2019, 213/2020, 214/2020 и 217/2020), Статуту Универзитета у 
Београду - Архитектонског факултета („Сл. Билтен АФ” бр. 119/18 и 126/21), 
“Правилнику о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету 
у Београду” (“Гласник УБ“ бр. 192/16, 195/16, 199/17, 203/18 и 223/21), “Правилнику 
о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду – 
Архитектонског факултета” (“Сл. Билтен АФ” бр. 115/17), “Правилнику о начину и 
поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у 
Београду“ („Гласник УБ“ бр. 200/17 и 210/19), као и “Правилнику о начину и 
поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у 
Београду – Архитектонског факултета“ (“Сл. Билтен АФ” бр. 120/19), Комисија 
закључује да др арх. Ђорђе Ђорђевић испуњава и формалне и суштинске услове 
за избор у звање ванредног професора Универзитета у Београду на Департману 
за архитектуру Архитектонског факултета - за ужу научну област  “Нацртна 
геометрија и геометрија архитектонске форме“. 
 
 
2. ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ  
 
Ценећи висок професионализам, свестраност, савесност и одговорност  
др арх. Ђорђа Ђорђевића (испољене не само у његовом деветогодишњем мандату у 
наставном звању доцента, већ и у целокупном (двадесетдеветогодишњем) 
академском ангажовању на Универзитета у Београду - Архитектонском факултету), 
потом значајан допринос унапређењу наставног процеса на Архитектонском 
факултету (на предметима на којима је био ангажован и којима је руководио), 
допринос развоју стручно-научног подмлатка на Универзитета у Београду - 




