


Област науке у којој се тражи звање: Техничко-технолошке науке 
Грана науке у којој се тражи звање: Архитектура и урбанизам 
Научна дисциплина у којој се тражи звање: Урбанизам 
Назив матичног одбора којем се захтев упућује: Матични одбор за саобраћај, урбанизам 
и грађевинарство 

Др Татјана Ј. Мрђеновић дипл. инж. арх., рођена је у Београду 04.09.1975. године. 
Запослена je на Архитектонском факултету у Београду oд aприла 2004. до јуна 2017. у 
звању асистента приправника, асистента, асистента са докторатом, а од 01. 06. 2018. у 
звању научног сарадника. Активно и пoсвећено се бави научно-истраживачким и 
професионалним радом, интегришући научна истраживања и праксу. У свом раду 
посебан нагласак ставља на области урбанистичког планирања, урбаног дизајна, урбане 
регенерације и урбанистичког пројектовањa, у оквиру уже научне области Урбанизам.  
Поседује активно знање говорног и писаног енглеског језика као и пасивно знање 
руског језика.  
Користи рачунарске програме: ArcGis, AutoCAD, Adobe PhotoShop, Adobe Illustrator, 
Adobe InDesign, Microsoft Office, CorelDRAW,  и др. 

Образовање и усавршавање 

Татјана Ј. Мрђеновић је рођена 1975 године у Београду, где је завршила Трећу 
београдску гимназију и дипломирала на Архитектонском факултету у Београду 2001. 
године са просечном оценом 8.63. 2003. уписује последипломски магистарски курс 
научног степена на Архитектонском факултету Универзитета у Београду под називом 
„Урбанистичко планирање, дизајн и менаџмент“ на којем полаже све испите. 2005. 
године као један од четири најбоља студента на магистеријуму бива трансферована на 
докторске академске студије Архитектонског факултета у Београду на којем полаже све 
испите са укупном просечном оценом 9,94. 2012. је одбранила докторску дисертацију 
под називом: “ПРИНЦИПИ ИНТЕГРАЛНОГ УРБАНОГ ДИЗАЈНА У ПРОЦЕСУ 
УРБАНЕ РЕГЕНЕРАЦИЈЕ”, пред комисијом проф. др Владан Ђокић (ментор), проф. др 
Зоран Никезић, проф др Мина Петровић, са оценом 10. 2015. године је промовисана у 
звање ДОКТОРА НАУКА – АРХИТЕКТУРА на Универзитету у Београду. 2011. стиче 
лиценцу за одговорног урбанисту. Од 2002. године се перманентно усавршава на 
професионалним курсевима у земљи и иностранству у области урбаног дизајна и 
планирања, као и на међународним научним конференцијама.  

Научно-истраживачки рад 

Утицајност научних радова др Татјана Мрђеновић је на задовољавајућем нивоу будући 
да има 8 хетероцитата у бази Web of Science, 19 хетероцитата у Google Scholar-u и  
Хиршов индекс 1 у бази Scopus. 
Др Татјана Мрђеновић је била гост уредник специјаланог издања међународног 
часописа Urban Design International, Palgrave Macmillan, уредник на годишњем нивоу 
часописа Phlogiston, Музеја науке и технике, аутор шест радова у међународним 
часописима, четири рада у часописима домаћег значаја, две монографије истакнутог 
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националног значаја; једног практикума за студенте, три поглавља у монографијама 
међународног значаја; четири поглавља у монографијама националног значаја; дванаест 
техничких решења; деветнаест (19) саопштених и публикованих радова на 
међународним конференцијама; пет саопштених и публикованих радова на 
националним скуповима; учесница је у два домаћа и пет међународних ЕУ научно-
истраживачких и Еразмус пројекта. Добитница је две награде међународног значаја, два 
признања међународног значаја; две награде домаћег, једне награде на конкурсу у 
Републици.  Ко-ментор је у изради докторске дисертације (доктор Еуропеус) у сарадњи 
са Универзитетом Ла Сапиенца у Риму. Ментор је награђеном студенском раду 
националног значаја; излагач је на више изложби националног и међународног значаја; 
ауторка је и учесница у изради, координацији, експертизи и синтези више просторних, 
генералних и планова детаљне регулације, као и урбанистичких пројеката и студија.  
Др Татјана Мрђеновић је члан је научних одбора међународних конференција, као и 
уредник тематских зборника и научних часописа са консултантским искуством у оквиру 
међународних организација УН-Хабитат и ГТЗ-КВД на програмима интегралног 
урбаног развоја. Члан је Инжењерске коморе Србије, ISOCARP-a, комесар Балканског 
архитектонског бијенала – БАБ, члан комисије за координацију са Европским саветом 
урбаниста и GIZ-Ambero/Icon УУС-а.  

Наставни рад 

Др Татјана Мрђеновић је од 2004. године запослена на Архитектонском факултету у 
Београду у својству асистента приправника и до 2017. године се истакла у наставном 
раду који већину покрива предмета на Департману за урбанизам и у којем има 
истакнуте и награђене радове са студентима основних студија, као и коменторство на 
докторском раду за звање Доктор Еуропеус. Од 2017. године када је изабрана у звање 
научног сарадника др Татјана Мрђеновић је узела учешће оквиру Ерасмус + пројекта 
КА107-60433 у школској 2018/19 години. У оквиру тренинг програма који је трајао од 
16-22.052019. године одржала је предавање на универзитету UNIWA Department of 
International Academic Issues & Students Exchange. Очекује се и њено даље ангажовање у 
наставним активностима. 

Стручни и професионални рад 

Стручни и професионални рад др Татјане Ј. Мрђеновић карактерише активност у 
области урбанистичког и стратешког планирања, као и урбанистичког пројектовања. 
2011. стиче лиценцу за одговорног урбанисту. 
У оквиру стручне праксе такође треба издвојити активности на пољу графичког дизајна, 
уређења публикација, учешћa на урбанистичко-архитектонским конкурсима, изложбама 
стручних радова и др. 

2010 - … Самосталан рад на изради стратегија, урбанистичких и просторних планова, 
руковођење, ауторство и експертиза који су произвели значајан број техничких решења, 
а од којих се издвајају: 

Период 2017-2022. 
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Реализације  

1. Мрђеновић Т., Фурунџић Д., (2020) Реконструкција Трга 9. јануара у Мокрину, 
Мокрин, штампано у каталогу 29. Међународног салона урбанизма у Крагујевцу,  
ISBN 978-86-84275-43-3 

Просторни планови: 
1. Мрђеновић, Т. (2021) План развоја централних активности оптштине Пећинци – 

интегрални приступ, експертиза за Измене и допуне ППО Пећинци, 
комерцијални корисник: Општина Пећинци 

Планови детаљне регулације: 
1. Мрђеновић Т., Ралевић М.,(2019), Измене и допуне ПДР за Ново Насеље у 
Бујановцу - план усвојен, стучна експертиза у области интегралног планирања 

2. Мрђеновић Т., Ралевић М.,(2021), ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
СЕОСКОГ ГРОБЉА У ИСАКОВУ,  комерцијални корисник: Општинска управа 
– Општина Ћуприја - план усвојен 

3. Мрђеновић Т., Ралевић М.,(2021), ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
СЕОСКОГ ГРОБЉА У ВИРИНУ, комерцијални корисник: Општинска управа – 
Општина Ћуприја - план усвојен 

4. Мрђеновић Т., Ралевић М.,(2021), ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
СЕОСКОГ ГРОБЉА У ЈОВЦУ, комерцијални корисник: Општинска управа – 
Општина Ћуприја - план усвојен 

5. Мрђеновић Т., Ралевић М.,(2021), ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
СЕОСКОГ ГРОБЉА У ВЛАШКОЈ,  комерцијални корисник: Општинска управа 
– Општина Ћуприја - план усвојен  

6. Мрђеновић Т., Ралевић М.,(2021), ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
СЕОСКОГ ГРОБЉА У ОСТРИКОВЦУ, комерцијални корисник: Општинска 
управа – Општина Ћуприја - план усвојен 

Урбанистички пројекти: 
1. Ралевић М., Мрђеновић Т., Секулић М. (2022), Урбанистички пројекат за 
изградњу гробља у Батајници, комерцијални корисник: Дирекција за изградњу и 
грађевинско земљиште Београда  

2. Ралевић М., Мрђеновић Т.,Јевтић М,, Бијелић А., Игњатовић М., (2022) 
Урбанистички пројекат за потенцијалне локације за доделу – ЛОКАЦИЈА 1, 
комерцијални корисник: Дирекција за изградњу и грађевинско земљиште 
Београда  
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3. Мрђеновић Т., Ралевић М.,(2021) Урбанистички пројекат за потребе проширења 
спортско-рекреативног комплекса у Велеречи за КП 1279/2  и 1278 све КО 
Велереч, комерцијални корисник: Општина Горњи Милановац 

Пројекти препарцелације: 

1. Мрђеновић Т., Ралевић М.,(2022) ПРОЈЕКАТ ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ 
САОБРАЋАЈНИЦЕ Јужни Булевар,  комерцијални корисник: Дирекција за 
изградњу и грађевинско земљиште Београда  

2. Мрђеновић Т., Ралевић М.,(2021) ПРОЈЕКАТ ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ 
САОБРАЋАЈНИЦА СЛАВИЈА-ЖИЧКА (од Улице Проте Матеје до Улице 
Максима Горког), комерцијални корисник: Дирекција за изградњу и грађевинско 
земљиште Београда  

Награђена конкурсна решења 

1. Марковић У., Кисин И., Мрђеновић Т., Јаћимовић Д.,Ћировић И., сарадник 
Стојановић М., (2019) Трећа награда на Урбанистичко-архитектонском конкурсу 
за идејно решење моста преко Дунава на постојећим стубовима некадашњег 
моста Франца Јозефа у Новом Саду, ЈН бр. 1.2.250, Градска управа за 
грађевинско земљиште и инвестиције Новог Сада 

Период од 2010-2017. 
• Интегрална стратегија туристичке валоризације НП Скадарско језеро, 
руководилац и аутор, наручилац: ЦАУ Подгорица, Стратегија освојила трећу 
награду на 25. Међународном салону урбанима у Сремској Митровици 2016. 
године, 

• Измене и допуне генералне регулације насеља УБ 2025, екпертиза, план усвојен  
• Просторни план општине Тител екпертиза, прошао фазу раног јавног увида   
• План генералне регулације насеља Тител – експертиза, прошао фазу раног јавног 
увида   

• План генералне регулације насеља Роге, методологија и експертиза, предата фаза 
нацрта плана  

• План детаљне регулације археолошког локалитета тврђаве Купиник, екпертиза, 
прошао фазу раног јавног увида, 

• План детаљне регулације Индустријске зоне Власотинце, експертиза  
• План за туристичко активирање Голубачке тврђаве, аутори Радосавњевић У, 
Мрђеновић Т., Павић Ј. Крел С., интегрална стратегија регенерације; 

2003 - 2004. запослена на Архитектонском факултету у Београду у звању сарадника без 
сарадничког звања на изради Просторних, Урбанистичких, Регулационих планова и 
Студија на територији Србије, Црне Горе и Босне и Херцеговине као и Урбанистичких 
пројеката преко 10 студија, планова, урбанистичких пројеката. 
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• Генерални план Лознице, аутори М. Ралевић, З. Ђукановић, К. Лаловић, Ј. 
Живковић., Т. Мрђеновић, координација, експертиза, члан синтезног тима (план 
усвојен) посебно признање на 13. Салону урбанизма у Бања Луци; 

• Просторни план општине Лознице, аутори М. Ралевић, З. Ђукановић, К. 
Лаловић, Ј. Живковић., Т. Мрђеновић, координација, експертиза, члан синтезног 
тима (план усвојен) трећа награда на 13. Салону урбанизма у Бања Луци; 

• Стратегија развоја планског подручја  Општине Лозница, аутори М. Ралевић, З. 
Ђукановић, Т. Мрђеновић, К. Лаловић, Ј. Живковић 

• Генерални план Лазаревца, експртиза за развој централних функција, усвојен 
програм плана; 

• Просторни план оштине Лазаревац –експетиза за развој централних функција, 
усвојен програм плана; 

• Генерални план Пожаревца, члан радног и синтезног тима;  
• Студија ремоделације приземља објеката у Улици св. Саве у Лозници у позицији 
координатора и вође синтезног тима (студија усвојена); аутори З. Ђукановић, М. 
Ралевић 

• План детаљне регулације царинске зоне у Српском Броду (план усвојен); 
• Урбанистички пројекат Граничног прелаза – Српски брод, један од аутора; 
• Урбанистички пројекат фабрике за рециклажу, један од аутора; 
• Урбанистички пројекат Ексклузивно туристичко насеље Бечићи, један од аутора; 
• Архитектонски идејни пројекат Клиничког центра у Лозници, један од аутора; 

2005–2009. United Nations Human Settlements Programme UN-HABITAT Belgrade; 
Локални развој, Управљање и стратешко планирање, Програм трајне интеграције 
избеглица (СИРП); Јуниор национални консултант за компоненту програма у области 
интегралног локалног развоја. Лидерство у концепцији и имплементацији интегралне 
базе података, остваривању међуинституционалних партнерстава, рад са локалним 
тимовима на изградњи капацитета за развој ТИС-а, припрема партиципативног 
процеса, едукативног материјала, контрола процеса и резултата. Три пилот пројекта су 
реализована у Краљеву, Чачку и Нишу.  

2005 – 09 United Nations Human Settlements Programme UN-HABITAT Belgrade; Локални 
развој, Управљање и стратешко планирање, Програм трајне интеграције избеглица 
(СИРП)  Дизајн и реализација тренинга у шест општина у Србији (Ваљево, Панчево, 
Краљево, Чачак и Ниш) на тему управљања конфликтима у урбаном развоју, стратешког 
и партиципативног планирања урбаног развоја, локалног акционог планирања, модерне 
управе, територијалних информационих система. 

2009 - 2010 -  GTZ – KWD Консултант и коаутор “Плана за туристичку валоризацију 
Голубачке тврђаве”, План је заснован на партиципативном приступу у идентификацији 
и елаборацији интегралних социо-економских и програмско-физичких мера које су на 
линији активирања туристичког потенцијала тврђаве. Експертиза у методологији, раду 
са локалном заједницом, регионалним и националним стејкхолдерима.  
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2. БИБЛИОГРАФИЈА КАНДИДАТКИЊЕ од последњег избора у звање јуна 
2018. године до данас 

Библиографија др Татјане Мрђеновић обухвата 37 научних и стручних референци од 
последњег избора у звање, од којих 25 јединице имају М коeфицијенте (укупно 30.7 
поенa).  

У категорисане радове се сврставају: 

Категорија бодови

Међународни часописи

Рад у националном часопису међународног значаја

M24 Mrđenović, T. (2022) Aesthetic Communication Discourse of Urban 
Design for Fourth Order Design in Sustainable Urban Regeneration, 
SPATIUM journal No.48, (letter of acceptance attached) 
Indeksiran u SJR – Q3 
https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?
q=21100198226&tip=sid&clean=0

3

M24 Ralević, M., Mrđenović T., Beganović Dž., Muminović E., (2019) 
Tracing Path: From Conserved/ Museum towards Vivid City– Role of 
Urban Design, Civil Engineering and Architecture Vol., 7(6), pp. 286 – 
295, DOI: 10.13189/cea.2019.070603, https://www.hrpub.org/journals/
article_info.php?aid=8483 
Indeksiran u SJR – Q3 
https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?
q=21100901948&tip=sid&clean=0

2.5

Укупно по категорији                                                                                         
2xM24=5.5
M29a Mrđenović, T., (2022) Introduction to the UDI special issue—Reflections 

on Balkan urbanism, URBAN DESIGN International 27, 249-251, https://
doi.org/10.1057/s41289-022-00206-9

1.5

Укупно по категорији                                                                                        
1xM29a=1.5
Међународни скупови

Саопштење са међународног скупа штампано у целини

М33 Mrđenović, T., (2021) A City as Resilient Machine, Global Village – 
Shelter for Resilient Living Conference Proceedings, pp 108-119., ed. 
Mrđenović, T., Arhitektonski fakultet univerziteta u Beogradu i Balkanski 
arhitektonski bijenale , https://www.bab.rs/2022/11/23/international-
conference-cp-global-vilage-shelter-for-resilient-living/

1
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М33 Mrđenović, T. (2019) Principles of Resilient Territorial Strategies - Case Study 
of Integrated Strategy for Tourist Valorisation of Skadar Lake, Changing Cities 
IV, Urban Morphology Lab, Chania, 24. - 29. Jun, 2019 https://
changingcities.prd.uth.gr/cc/

1

М33 T. Mrdjenovic, M. Ralevic, (2020) SMART GREEN PORT ASSESMENT ON 
PLANNING SOLUTION OF DOCKYARD IN BELGRADE, 3rd International 
Conference on Urban Planning - ICUP2020,ISSN 2738-0548, Faculty of Civil 
Engineering and Architecture, University of Nis, http://upcluster.org/doc/
icup2020/zbornik-icup-2020.pdf

1

Укупно по категорији                                                                                         3xM33=3

Ауторизована дискусија са међународног скупа

М35 Mrđenović, T. (2021) , PRE-ORGANISED SPECIAL SESSION:  RESILIENT 
WAYS OF LIVING IN GLOBAL VILLAGE, Global Village – Shelter for 
Resilient Living Conference Proceedings,  ed. Mrđenović, T.,Arhitektonski 
fakultet univerziteta u Beogradu i Balkanski arhitektonski bijenale , Conference 
Proceedings: “GLOBAL VILLAGE SHELTER FOR RESILIENT LIVING” 
https://www.bab.rs/2022/11/23/international-conference-cp-global-vilage-
shelter-for-resilient-living/

0,3

М35 Mrđenović, T. (2021) , PRE-ORGANISED SPECIAL SESSION: 
ARCHITECTURE OF/FOR ICONIC NOMADS PATTERNS, FORMS, 
SYSTEMS, Global Village – Shelter for Resilient Living Conference 
Proceedings, ed. Mrđenović, T.,Arhitektonski fakultet univerziteta u Beogradu i 
Balkanski arhitektonski bijenale , https://www.bab.rs/2022/11/23/international-
conference-cp-global-vilage-shelter-for-resilient-living/

0,3

М35 Mrđenović, T. (2021) , PRE-ORGANISED SPECIAL SESSION:  
ORGANIZING AND ARRANGING GLOBAL VILLAGE, ed. Mrđenović, T., 
Global Village – Shelter for Resilient Living Conference Proceedings, 
Arhitektonski fakultet univerziteta u Beogradu i Balkanski arhitektonski bijenale 
, https://www.bab.rs/2022/11/23/international-conference-cp-global-vilage-
shelter-for-resilient-living/

0,3

М35 Mrđenović, T, (2019) PRE-ORGANISED SPECIAL SESSION: Green 
Strategies for Territorial Regeneration, organised and chaired by др Tatjana 
Mrdjenovic, Changing Cities IV, Urban Morphology Lab, Chania, 24. - 29. Jun, 
2019, https://changingcities.prd.uth.gr/cc/

0,3

Укупно по категорији                                                                                     4xM35 = 1,2

Уређивање зборника саопштења међународног научног скупа

М36 Mrđenović, T, (2021) Global Village – Shelter for Resilient Living Conference 
Proceedings, ed. Mrđenović, T.,Arhitektonski fakultet univerziteta u Beogradu i 
Balkanski arhitektonski bijenale , https://www.bab.rs/2022/11/23/international-
conference-cp-global-vilage-shelter-for-resilient-living/

1,5

М36 Mrđenović, T, (2019), Decoding Balkan - Architecture, Urbanism, Planning 
Conference Proceedings,, ed. Mrđenović, T., Arhitektonski fakultet u Beogradu i 
Balkanski arhitektonski bijenale, ISBN: 978-86-7924-231-0, 2019.

1,5

Укупно по категорији                                                                                         2xM36=3

Уређивање националног часописа на годишњем нивоу
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M55 Mrđenović, T. (2020) član uređivačkog odbora časopisa na godišnjem nivou 
PHLOGISTON 28 , Muzej nuke i tehnike, ISSN: 0354-6640, https://
www.scribd.com/document/489283932/Flogiston-28

1

M55 Mrđenović, T. (2019) član uređivačkog odbora časopisa na godišnjem nivou 
PHLOGISTON 27 , Muzej nuke i tehnike, ISSN: 0354-6640, https://
www.scribd.com/document/441044581/Phlogiston-27

1

Укупно по категорији                                                                                         2xM55=2

Учешће на међународној изложби

M105 Ралевић М., Мрђеновић Т., Секулић М. (2022), Урбанистички 
пројекат за изградњу гробља у Батајници, комерцијални корисник: 
Дирекција за изградњу и грађевинско земљиште Београда, Catalogue 
of 31st International Urban Planning Exibition in Cacak, ed. Marićević J., 
pp 05.16

1

M105 Ралевић М., Мрђеновић Т.,Јевтић М,, Бијелић А., Игњатовић М., 
(2022) Урбанистички пројекат за потенцијалне локације за 
доделу – ЛОКАЦИЈА 1, комерцијални корисник: Дирекција за 
изградњу и грађевинско земљиште Београда, Catalogue of 31st 
International Urban Planning Exibition in Cacak, ed. Marićević J., pp 
05.18, UUS, Belgrade

1

M105 Мрђеновић Т., Ралевић М.,(2022) Урбанистички пројекат за 
потребе проширења спортско-рекреативног комплекса у 
Велеречи за КП 1279/2  и 1278 све КО Велереч, комерцијални 
корисник: Општина Горњи Милановац, Catalogue of 31st International 
Urban Planning Exibition in Cacak, ed. Marićević J., pp 05.17, UUS, 
Belgrade

1

М105 Мрђеновић Т., Ралевић М.,(2022) Konkursno rešenje za izradu 
urbanističko-arhitektonskog rešenjacentra novog dela grada sa idejnim 
rešenjem gradskog trga u Priboju – Pjaca, Catalogue of 31st 
International Urban Planning Exibition in Cacak, ed. Marićević J., pp 
06.07, UUS, Belgrade

1

M105 Мрђеновић Т., Фурунџић Д., (2020) Реконструкција Трга 9. јануара 
у Мокрину, Мокрин, Catalogue of 29TH International Urban Planning 
Exibition in Kragujevac, ed. Marićević J., pp 01.05, UUS, Belgrade,  
ISBN 978-86-84275-43-3

1

Укупно бодова по категорији                                                                          5xM105 =5

Жирирање конкурса од међународног значаја

M106 Мрђеновић Т., et al (2021) Član žirija za arhitektonsko-urbanističko  
rešenje BAB paviljona 2021. BAB PAVILION 2021. https://www.bab.rs/
2021/08/10/bab-pavilion-21-competition/

0.5

Укупно бодова по категорији                                                                         1xM106 
=0.5
Кустоски рад
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Некатегорисане референце: 

Радови у часописима: 
• M. Ralević, T. Mrdjenović , and E. Muminović, (2019), Conjunction of Local and 

Global Processes Towards Qualitative Integrated Urban Development of Danube 
Region, Architecture and Urban Planning | Volume 15: Issue 1, DOI: https://doi.org/
10.2478/aup-2019-0012 | Published online: 31 Dec 2019 

М107 Мрђеновић Т. (2021) Комесар – одговорни уредник Петог балканског 
архитектонског бијенала – БАБ 2019: ICONIC NOMADS IN 
GLOBAL VILLAGE , остали уредници Стојановић М., Глишић Н, 
Николић Ј., Марковић Д., Илић И.,  https://www.bab.rs/2022/11/24/
bab-21-exibition/

0.5

М107 Мрђеновић Т. (2019) Комесар – одговорни уредник Четвртог 
балканског архитектонског бијенала – БАБ 2019: DECODING 
BALKAN , остали уредници Стојановић М., Глишић Н, Николић Ј., 
Марковић Д., Илић И., www.bab.rs

0.5

Укупно бодова по категорији                                                                         2xM107 =1

Изведено ауторско дело

M108 Мрђеновић Т., Фурунџић Д., (2020) Реконструкција Трга 9. јануара 
у Мокрину, Мокрин, штампано у каталогу 29. Међународног салона 
урбанизма у Крагујевцу,  ISBN 978-86-84275-43-3

4

Укупно бодова по категорији                                                                          1xM108=4

Награда на конкурсу у републици

M109 Марковић У., Кисин И., Мрђеновић Т., Јаћимовић Д.,Ћировић И., 
сарадник Стојановић М., (2019) Трећа награда на Урбанистичко-
архитектонском конкурсу за идејно решење моста преко Дунава 
на постојећим стубовима некадашњег моста Франца Јозефа у 
Новом Саду, ЈН бр. 1.2.250, Градска управа за грађевинско 
земљиште и инвестиције Новог Сада

2.5

Укупно бодова по категорији                                                                          
1xM109=2.5
Студија експертиза у Републици, регионима...

M110 Мрђеновић, Т. (2021) План развоја централних активности оптштине 
Пећинци – интегрални приступ, експертиза за Измене и допуне ППО 
Пећинци, комерцијални корисник: Општина Пећинци

1,5

Укупно бодова по категорији                                                                        1xM110=1.5

УКУПНО БОДОВА ПО СВИМ КАТЕГОРИЈАМА 30,7
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Планови детаљне регулације: 

• Мрђеновић Т., Ралевић М.,(2019), Измене и допуне ПДР за Ново Насеље у 
Бујановцу - план усвојен, стучна експертиза у области интегралног планирања 

• Мрђеновић Т., Ралевић М.,(2021), ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СЕОСКОГ 
ГРОБЉА У ИСАКОВУ,  комерцијални корисник: Општинска управа – Општина 
Ћуприја - план усвојен 

• Мрђеновић Т., Ралевић М.,(2021), ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СЕОСКОГ 
ГРОБЉА У ВИРИНУ, комерцијални корисник: Општинска управа – Општина 
Ћуприја - план усвојен 

• Мрђеновић Т., Ралевић М.,(2021), ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СЕОСКОГ 
ГРОБЉА У ЈОВЦУ, комерцијални корисник: Општинска управа – Општина Ћуприја 
- план усвојен 

• Мрђеновић Т., Ралевић М.,(2021), ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СЕОСКОГ 
ГРОБЉА У ВЛАШКОЈ,  комерцијални корисник: Општинска управа – Општина 
Ћуприја - план усвојен  

• Мрђеновић Т., Ралевић М.,(2021), ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СЕОСКОГ 
ГРОБЉА У ОСТРИКОВЦУ, комерцијални корисник: Општинска управа – Општина 
Ћуприја - план усвојен 

Урбанистички пројекти: 
• Ралевић М., Мрђеновић Т., Секулић М. (2022), Урбанистички пројекат за 
изградњу гробља у Батајници, комерцијални корисник: Дирекција за изградњу и 
грађевинско земљиште Београда  

• Ралевић М., Мрђеновић Т.,Јевтић М,, Бијелић А., Игњатовић М., (2022) 
Урбанистички пројекат за потенцијалне локације за доделу – ЛОКАЦИЈА 1, 
комерцијални корисник: Дирекција за изградњу и грађевинско земљиште 
Београда  

• Мрђеновић Т., Ралевић М.,(2021) Урбанистички пројекат за потребе проширења 
спортско-рекреативног комплекса у Велеречи за КП 1279/2  и 1278 све КО 
Велереч, комерцијални корисник: Општина Горњи Милановац 

Пројекти препарцелације 
• Мрђеновић Т. , Ралевић М . ,(2022) ПРОЈЕКАТ ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ 
САОБРАЋАЈНИЦЕ Јужни Булевар,  комерцијални корисник: Дирекција за 
изградњу и грађевинско земљиште Београда  

• Мрђеновић Т. , Ралевић М . ,(2021) ПРОЈЕКАТ ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ 
САОБРАЋАЈНИЦА СЛАВИЈА-ЖИЧКА (од Улице Проте Матеје до Улице 
Максима Горког), комерцијални корисник: Дирекција за изградњу и грађевинско 
земљиште Београда  

Радионице: 
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• Mrdjenovic Т., Radosavljević U, Vashilashe A, (2019) International BAB workshop, 
endorsed by ISOCARP: Branding territory through community engagement , korisnik 
rezultata grad Smederevo, https://www.bab.rs/2019/11/02/workshop-branding-
territory-through-community-engagement/  

3. АНАЛИЗА НАУЧНОГ РАДА КАНДИДАТКИЊЕ 

Татјана Ј. Мрђеновић је својим ауторским и ко-ауторским научним радом, кустоским 
радом, уређивањем међународних научних конференција, жирирањем, као и 
оствареним резулатима у међународним и домаћим пројектима од 2017-2022. године 
доказала континуитет и константо усавршавање области којом се бави, како на 
теоријском, тако и на практичном нивоу. Међу мноштвом научних радова (наведених у 
претходном поглављу) истичу се следећи: 

1. Mrđenović, T., (2022) Introduction to the UDI special issue—Reflections on Balkan 
urbanism, URBAN DESIGN International, accepted for publishing on 4 October 
2022, https://doi.org/10.1057/s41289-022-00206-9 

Др Татјана Ј. Мрђеновић је гост уредник специјалног издања међународног часописа 
URBAN DESIGN International, Palgrave Macmilan, под називом Reflections on Balkan 
urbanism, у оквиру којег је направила избор најквалитенијих и одговарајућиг радова са 
међународних конференција Balkan Patterns in Architecture и Urbanism Decoding Balkan: 
Architecture, Urbanism, Planning, чији је концептор и уредник, а које се традиционално 
бијенално организују у сарадњи Архитектонског факултета у Београду и Балканског 
архитектонског бијенала. У уводној речи овог специјалног издања др Татјана 
Мрђеновић истиче парадигматски проблем у урбаној теорији и пракси на територији 
Балкана од стварања Краљевине Југославије до данашњих дана, а који је на релацији 
између оријентализма и модернизма. Стога се препознаје иницијатива и напор научне 
јавности на Балкану у креирању новог пардигматског дискурса Нове модерности која 
би истакла суштинске вредности и објединила разноврсне идентитете у новом 
урбанистичко-архитектонском оквиру који је у процесу креирања развојног социјалног 
капитала, а све у светлу европских интеграција.  

2. Mrđenović, T. (2022) Aesthetic Communication Discourse of Urban Design for Fourth 
Order Design in Sustainable Urban Regeneration, SPATIUM journal No.48, (letter of 
acceptance attached), Indeksiran u SJR – Q3 https://www.scimagojr.com/
journalsearch.php?q=21100198226&tip=sid&clean=0 

У овом раду, др Татјана Ј. Мрђеновић указује на нову улогу дизајна и урбаног дизајна у 
одрживој урбаној регенерацији и то у односу на четврти поредак дизајна, самим тим 
урбаног дизајна, те његове све чешће процесне оријентације. У светлу интегративних 
процеса, она поприма све више комуникативно-дијалошку функцију у којој је кроз 
комуникативну акцију могуће изнаћи заједничка консензусна решења и процесе који су 
уједно и развојни и етички. У том смислу др Татјана Мрђеновић указује на могућност 
увођења естетских категорија у комуникативни дискурс процесног урбаног дизајна 
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који, позајмљујући начела из науке о естетици, уређује комуниколошке односе. Тако се 
превазилазе препреке односа моћи у партипицаји и, самим тим, поставља етика као 
исходиште естетике.  

3. Mrđenović, T., (2021) A City as Resilient Machine, Global Village – Shelter for 
Resilient Living Conference Proceedings, pp 108-119., ed. Mrđenović, T., 
Arhitektonski fakultet univerziteta u Beogradu i Balkanski arhitektonski bijenale , 
https://www.bab.rs/2022/11/23/international-conference-cp-global-vilage-shelter-for-
resilient-living/ 

У раду City as Resilient Machine, др Татјана Мрђеновић прави научно креативан спој две 
теорије урбаног дизајна: Просторне синтаксе и Резилијентног дизајна истичући да 
просторна синтакса, како је Хилијер поставља, у највећој мери успоставља односе 
значења у првом, другом и трећем поретку Бјуканановог дизајна. Одговори 
интегративне синтаксе четвртог поретка дизајна могу се пронаћи у резилијентним 
принципима успостављања значењских односа у релацији са развојним социјалним 
капиталом локалне и шире заједнице. Кроз фазе резилијентног система раста, колапса и 
реорганизације оне се додатно уређују кроз партиципацију и Хилијерове принципе 
града машине, указујући да је град резилијентни систем (машина) која би можда могла 
у овом оквиру постати перпетум мобиле, односно самоодржив систем. 

4. Mrđenović, T. (2019) Principles of Resilient Territorial Strategies - Case Study of 
Integrated Strategy for Tourist Valorisation of Skadar Lake, Changing Cities IV, Urban 
Morphology Lab, Chania, 24. - 29. Jun, 2019 https://changingcities.prd.uth.gr/cc/ 

Квалитет рада Principles of Resilient Territorial Strategies - Case Study of Integrated 
Strategy for Tourist Valorisation of Skadar Lake,, презентованог на међународној 
конференцији Changing Cities IV, је у његовој конкретној применљивости у пракси 
дефинисања резилијентних територијалних стратегија. Татјана Ј. Мрђеновић дефинише 
специфичне принципе које је применила у Интегралној стратегији туристичке 
валоризације Скадарског језера у Црној Гори, урађеној за потребе Израде просторног 
плана Скадарског Језера. Дефинисани принципи представљају квалитетан основ за 
креирање других резилијентних територијалних развојних стратегија у земљи и 
региону. 

5. Мрђеновић, Т. (2021) План развоја централних активности оптштине Пећинци – 
интегрални приступ, експертиза за Измене и допуне ППО Пећинци, 
комерцијални корисник: Општина Пећинци 

Научна методологија у експертизи: План развоја централних активности општине 
Пећинци, а за потребе израде Измена и допуна просторног плана Општине Пећинци,  је 
заснована на принципима уређења и развоја Центара и Централних активности у споју 
теорије Урбаних функција и и Принципа интегралног урбаног дизајна и интегралног 
простора и места. Управо на наставном предмету Урбане функције је др Мрђеновић 
остварила деценијски рад почевши као студент демонстратор 1997. године до његовог 
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гашења реформом курикулума од 2006. године. Истовремено, Принципе интегралног 
урбаног дизајна и интегралног простора и места је дефинисала у својој докторској 
дисертацији. Татјана Ј. Мрђеновић у овој методологији даје специфичан допринос у 
мерењу врсте и нивоа квалитета развијености центара и централних активности у 
односу на њихов централитет указујући да у добу одрживог развоја ова карактеристика 
центара све више поприма карактер интегралности и у том контексту кандидаткиња 
дефинише специфичан апарат за мерење интегралности центара и препоруке за њихово 
унапређење, а који се заснива и на примени ИКТ-а у урбаниситчком и просторном 
планирању. Овакав апарат тек треба бити верификован кроз техничко решење у 
наредном периоду. 

Поред научних радова приказаних у овој анализи, који се издвајају пре свега својом 
оригиналношћу у приступу и научним исходиштима која имају конкретну примену у 
пракси (кроз дефинисање принципа или мерног инструмента), остали радови у периоду 
од 2017-2022 су такође значајног квалитета. Стога треба поменути и Трећу награду на 
Урбанистичко-архитектонском конкурсу за идејно решење моста преко Дунава на 
постојећим стубовима некадашњег моста Франца Јозефа у Новом Саду, ЈН бр. 1.2.250, 
Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције Новог Сада, у чијем решењу са 
групом аутора успоставља дијалог између старог и новог у равни хиперболичких 
односа модерности и традиције.  

4. ЦИТИРАНОСТ ОБЈАВЉЕНИХ РАДОВА КАНДИДАТКИЊЕ И ПРЕГЛЕД 
УТИЦАЈНОСТИ НАУЧНОГ РАДА КАНДИДАТА  

Утицајност научних радова кандидаткинње др Татјане Мрђеновић је у квалитативном 
помаку Хиршовог индекса у вредности 1. Надаље, утицајност научног рада др Татјане Ј. 
Мрђеновић је и у броју хетероцитата који износи укупно 19 у бази Google Scholar, док 
база Web of Science идентификује 8 хетероцитата, од којих је 7 хетероцитата од 
последњех избора до данас. Рад који је највише цитиран је Integrative urban design in 
regeneration-principles for achieving sustainable places, Journal of Applied Engineering 
Science, 2011, који указује на потребу увођења системског и процесног, четвртог, 
поретка урбаног дизајна у креирању одрживих процеса и места. 

5. ОЦЕНА САМОСТАЛНОСТИ КАНДИДАТА  

Др Татјана Ј. Мрђеновић показује изузетну самосталност у научном раду и унапређењу 
уже научне области за коју се бира, што је показује њен самостални уређивачки рад 
међународних и националних часописа, међународних конференција, кустоски рад, као 
и конципирање и унапређење научних методологија у изради просторних и 
урбанистичких планова, награде на националним конкурсима, објављени радови и 
други доприноси. 
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6. АНГАЖОВАЊЕ У РУКОВОЂЕЊУ НАУЧНИМ РАДОМ, КВАЛИТАТИВНИ 
ПОКАЗАТЕЉИ КАНДИДАТКИЊИНОГ НАУЧНОГ АНГАЖМАНА И ЊЕНОГ 
ДОПРИНОСА УНАПРЕЂЕЊУ НАУЧНОГ И ОБРАЗОВНОГ РАДА  

Татјана Ј. Мрђеновић је својим кустоским радом, уређивањем међународних научних 
конференција, жирирањем, излагачким радом, као и оствареним резулатима у 
међународним и домаћим пројектима од 2017-2022. године доказала континуитет и 
константно усавршавање области којом се бави, како на теоријском, тако и на 
практичном нивоу и то: 

Од претходног избора у звање до данас др Татјана Мрђенповић остварује резултате у 
оквиру Научно-истраживачког пројекта Просторни, еколошки, енергетски и друштвени 
аспекти развоја насеља и климатске промене - међусобни утицаји, финансираном од 
стране Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије. 

Др Татјана Мрђеновић је узела учешће оквиру Ерасмус + пројекта КА107-60433 у 
школској 2018/19 години у оквиру тренинг програма који је трајао од 16-22.05. 2019. 
године. Одржала је предавање на универзитету UNIWA Department of International 
Academic Issues & Students Exchange. 

Такође, вреди поменути да је др Татјана Мрђеновић у овом периоду иницирала 
партнерства и поднела пријаве за финансирање међународних пројеката Ерасмус и 
АДРИОН, од којих се истиче апликација за Стратешка партнерства под називом G-
IS.LAND, која је ушла у ужи круг за финансирање, а са којом ће се аплицирати за 
добијање средстава у наредном периоду. 

Надаље, др Татјана Мрђеновић континуирано, бијенално, уређује међународну научну 
конференцију у сарадњи Архитектонског факултета у Београду и Балканског 
архитектонског бијенала – БАБ, која је остварила значајне резултате, нарочито 
рефлектоване у специјалном издању часописа Urban Design International, Palgrave 
Macmillan.  

Такође, др Татјана Мрђеновић, као комесар Балканског архитектонског бијенала – БАБ 
у својству одговорног уредника, од 2013. године бијенално уређује основне сегменте 
овог међународног догађаја, који интегрише науку и праксу рефлектујући квалитативна 
унапређења у области архитектуре, урбанизма и дизајна на територији Балкана, 
дефинишући између осталог специфичне теме БАБ-а на које наука и струка одлично 
реагују и то: Iconic Nomads in Global Village, Decoding Balkan, Balkan Patterns in 
Architecture in Urbanism. Манифестација је традиционално подржана од стране 
различитих институција од којих се издвајају International Society of City and Regional 
Planners – ISOCARP , American Planning Association – APA , Министарсво просвете 
науке и технолошког развоја Републике Србије, Министарство културе Републике 
Србије, Град Београд и многи други. 

Др Татјана Мрђеновић, као уредник међународних конференција, домаћих и 
међународних часописа посредно учествује у развоју научно-истраживачких кадрова,  
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посебно кроз радове кандидата са докторских студија или оних које су ово звање већ 
стекли, објављене у специјалном издању часописа Urban Design International под 
називом Reflections on Balkan Urbanism. 

7. ОЦЕНА УСПЕШНОСТИ РУКОВОЂЕЊА НАУЧНИМ РАДОМ 

Татјана Мрђеновић је у периоду од 2018. до данас показала значајан успех у 
руковођењу научним радом и то пре свега руковођењем у својству главног уредника 
међународних научних конференција у организацији Архитектонског факултета у 
Београду и Балканског архитектонског бијенала – БАБ, учешћу у научним одборима 
истих, као и кустоским радом и чланством и позицијом у међународним и националним 
струковним удружењима. 

2021. Концептор и главни уредник међународниe научниeх конференцијe: Global 
Village - Shelter for Resilient Living, у сарадњи Архитектонског факултета у 
Београду и Балканског архитектонског бијенала – БАБ, а која се организује 
бијенално, www.bab.rs 

2019. Концептор и главни уредник међународних научних конференција: 
Decoding Balkan: Architecture, Urbanism, Planning у сарадњи Архитектонског 
факултета у Београду и Балканског архитектонског бијенала – БАБ, а која се 
организује бијенално , www.bab.rs 

2019, 2021. Комесар Балканског архитектонског бијенала – БАБ у својству 
одговорног уредника, од 2013. године бијенално уређује основне сегменте овог 
међународног догађаја, који интегрише науку и праксу рефлектујући 
квалитативне унапређења у области архитектуре, урбанизма и дизајна на 
територији Балкана, дефинишући између осталог специфичне теме БАБ-а на 
које наука и струка одлично реагују и то: Iconic Nomads in Global Village, 
Decoding Balkan, Манифестација је традиционално подржана од стране 
различитих институција од којих се издвајају International Society of City and 
Regional Planners – ISOCARP , American Planning Association – APA , 
Министарсво просвете науке и технолошког развоја Републике Србије, 
Министарство културе Републике Србије, Град Београд и многи други. 

• Учешће у научним и организационим одборима међународних 
конфренција 

2017. Члан научног одбора, главни уредник и концептор међународне конференције 
Balkan Patterns in Architecture and Urbanism, у организацији Архитектонског факултета у 
Београд у и Балканског архитектонског бијенала – БАБ, www.bab.rs 

2019. Члан научног одбора, главни уредник и концептор међународне конференције 
Decoding Balkan: Architecture, Urbanism, Planning, у организацији Архитектонског 
факултета у Београд у и Балканског архитектонског бијенала – БАБ, www.bab.rs 
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2021. Члан научног одбора, главни уредник и концептор међународне конференције 
Global Village – Shelter for Resilient Living у организацији Архитектонског факултета у 
Београд у и Балканског архитектонског бијенала – БАБ, www.bab.rs 

• Чланство и позиција у  професионалним организацијама 

International Society of City and Regional Planners - ISOCARP, члан, http://
www.isocarp.org/index.php?id=782 

Инжењерска комора Србије, лиценца 200 за одговорног урбанисту, Inženjerska komora 
Srbije - lični podaci (ingkomora.org.rs) 

Комесар Балканског архитектонског бијенала – БАБ, www.bab.rs 

Удружење урбаниста Србије, члан комисије за координацију са Европским саветом 
урбаниста и GIZ-Ambero/Icon, http://www.uus.org.rs/sh/UUS/o_udruzenju/6/Upravna-
struktura.htm, 

8. КВАНТИТАТИВНА ОЦЕНА КАНДИДАТОВИХ НАУЧНИХ РЕЗУЛТАТА 

Кандитаткиња др Татјана Ј. Мрђеновић испуњава минималне услове за реизбор у звање 
научног сарадника који су исказани у доњој табели 

За техничко-технолошке и биотехничке науке 

*У области архитектуре, просторног планирања и урбанизма у групацији „Обавезни 

Потребни минимални услови за стицање 
звања научни сарадник 
 

Остварено

Обавезни (1) 
М10+М20+М31+М32+М33+М41+М42+М51 
+М80+М90+M100 ≥9 

2хМ24 + 1xM29a + 3xM33 + 5xM105 + 
1xM106 + 2xM107 + 1xM108 + 1xM109 + 
1xM110 = 24,5

Обавезни (2) 
М21+М22+М23+М24*≥5 2xM24=5.5

Укупно:  

Минимум: 16 поена 

Укупно остварено:  

2xM24+1xM29a + 3xM33 + 4xM35  +  
2xM36 + 2xМ55 + 5xM105 + 1xM106 + 
2xM107 + 1xM108 + 1xM109 + 1xM110 = 
30,7
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(2)” се вреднују категорије М21+М22+М23+М24. 

9. ПРИКАЗ КАНДИДАТКИЊИНЕ ДЕЛАТНОСТИ У ОБРАЗОВАЊУ И 
ФОРМИРАЊУ НАУЧНИХ КАДРОВА 

Кандидаткиња др Татјана Мрђеновић је у претходном периоду узеле учешће у Ерасмус 
+ пројекту КА107-60433 у школској 2018/19 у којем је остварила педагошке циљеве у 
делатности образовања и формирања научних кадрова. Такође, са апликацијом за 
Стратешка партнерства у области унапређења високог образовања се истакла ушавши у 
ужи круг, са намеравом даљег аплицирања и у наредном периоду. 

Међународна сарадња 

2019. учешће оквиру Ерасмус + пројекта КА107-60433 у школској 2018/19 
години у оквиру тренинг програма који је трајао од 16-22.05. 2019. године.  
Одржала је предавање на универзитету UNIWA Department of International 
Academic Issues & Students Exchange 

Иницијатор партнерства и подносилац пријаве за финансирање међународних 
пројеката Ерасмус и АДРИОН, од којих се истиче апликација за Стратешка 
партнерства под називом G-IS.LAND, која је ушла у ужи круг за финансирање,  а 
са којом ће се аплицирати за добијање средстава у наредном периоду. 

10. ЗАКЉУЧАК СА ПРЕДЛОГОМ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ 

На основу детаљног увида у поднету документацију, Kомисија констатује да научно 
истраживачки рад др Татјане Мрђеновић пружа значајан допринос развоју теорије и 
праксе у ужој научној области Урбанизам, са посебним освртом на урбанистичко 
планирање и дизајн, урбану регенерацију и примену ИКТ-а у истим. Узимајући у обзир 
сагледане укупне резултате кандидаткиње комисија закључује да су они и више него 
задовољавајући, истичући да је кандидаткиња показала да поседује способност и 
савеснoст за самосталан научно истраживачки рад. 

Учешће на научним скуповима, у одборима међународних конференција, објављивање 
радова у темaтским зборницима и научним часописима националног и међународног 
значаја, уредништво и националних и међународних часописа, учешће у домаћим и 
међународним научним пројектима резултат су дугогодишњег систематичног рада 
кандитаткиње од последњег избора у звање до данас, као и показатељ њене 
способности за самосталан научни рад. 

Увидом у резултатe научно-истраживачког, стручног и педагошког рада кандидаткиње, 
имајући у виду актуелност тема којима се бави, a на основу Закона о науци и 
истраживањима („Службени гласник РС“, број 49/19); Правилником о стицању 
истраживачких и научних звања ("Службени гласник РС", број 159 од 30. децембра 
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