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Комисија за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у 
академско звање наставника за ужу научну област Урбанизам и планирање простора у 
саставу: 
 
др Миодраг Ралевић, редовни професор, ужа научна област Урбанизам и планирање 
простора, Универзитет у Београду – Архитектонски факултет, предсједник комисије; 
 
др Александра Ђукић, ванредни професор, ужа научна област Урбанизам и 
планирање простора, Универзитет у Београду – Архитектонски факултет, члан; 
 
др Миленко Станковић, редовни професор, ужа научна област Архитектонско 
пројектовање, Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет Универзитета у Бањој 
Луци, члан; 

 
 

 
 
 
 
 
НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВИЈЕЋУ 
АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКО-ГЕОДЕТСКОГ ФАКУЛТЕТА 
УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ 
 
 
 
Предмет:  
 

Извјештај комисије за разматрање конкурског материјала и писање извјештаја за 

избор у академско звање наставника за ужу научну област Урбанизам и 

планирање простора 
 
 
 Одлуком Наставно-научног вијећа Архитектонско-грађевинско-геодетског 
факултета Универзитета у Бањој Луци под бројем: 14/3.1513/14 од 18.12.2014. године, 
именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја 
за избор у академско звање наставника за ужу научну област Урбанизам и планирање 
простора, по конкурсу објављеном у дневним новинама Глас Српске 17.12.2014. године 
на основу Одлуке Сената Универзитета под бројем 01/04-2.4595-1/14. На конкурс је 
пријављен један кандидат, о чему подносимо сљедећи извјештај: 
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Образац - 1 
УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ   
АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКО-ГЕОДЕТСКИ ФАКУЛТЕТ  
 

 

 

 

ИЗВЈЕШТАЈ КОМИСИЈЕ 

о пријављеним кандидатима за избор наставника и сарадника у 
звање 

I. ПОДАЦИ О КОНКУРСУ 

Одлука о расписивању конкурса, орган и датум доношења одлуке: 
Одлука Наставно-научног вијећа Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета 
о утврђивању приједлога за расписивање конкурса за избор у академско звање 
наставника за ужу научну област Урбанизам и планирање простора бр. 14/3.1513/14 
од 18.12.2014. године и Одлука Сената Универзитета о објављивању конкурса за 
избор наставника и сарадника под бр.01/04-2.4595-1/14 од 09.12.2014. године. 
 
Ужа научна област: 
Урбанизам и планирање простора 
 
Назив факултета: 
Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет 

 
Број кандидата који се бирају: 
Један (1) 
 
Број пријављених кандидата: 
Један (1) 
 
Датум и мјесто објављивања конкурса: 
Дневне новине Глас Српске од 17.12.2014. године (сриједа) и веб страница 
Универзитета у Бањој Луци 
Састав комисије: 

а) др Миодраг Ралевић, редовни професор, ужа научна област Урбанизам и 
планирање простора, Универзитет у Београду – Архитектонски факултет, 
предсједник комисије; 

б) др Александра Ђукић, ванредни професор, ужа научна област Урбанизам и 
планирање простора, Универзитет у Београду – Архитектонски факултет, 
члан; 

в) др Миленко Станковић, редовни професор, ужа научна област 
Архитектонско пројектовање, Архитектонско-грађевинско-геодетски 
факултет Универзитета у Бањој Луци, члан; 
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Пријављени кандидати: 
1. др Дијана Симоновић, дипл. инж. архитектуре, Виши асистент 

Универзитета у Бањој Луци, Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет 

 

II.  ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

Први кандидат 

а) Основни биографски подаци : 

Име (име оба родитеља) и презиме: Дијана (Милосав и Полексија) Симоновић 
Датум и мјесто рођења: 02.09.1966, Приштина, Србија 
Установе у којима је био запослен: - Завичајни музеј Бар (1993-1996); 

- „Техноекономски инжењеринг“ 
Подгорица (1996-1999); 

- Универзитет у Бањој Луци (1999 – данас) 
Радна мјеста: - Архитекта- конзерватор (1993-1996); 

- Архитекта-пројектант (1996-1999); 
- Сарадник у настави за ужу научну област 

Урбанизам и планирање простора – 
Асистент (1999-2006);  

- Сарадник у настави за ужу научну област 
Урбанизам и планирање простора – 
Виши асистент (2006-2012);          
реизбор (2012 - данас).  

Чланство у научним и стручним 
организацијама или удружењима: 

Удружење урбаниста Србије; 
Савез архитеката Републике Српске; 
Друштво архитеката Бањалуке 

  
б) Дипломе и звања: 

Основне студије 

Назив институције: Архитектонски факултет - Универзитет у 
Београду 

Звање: Дипломирани инжењер архитектуре 
Мјесто и година завршетка: Београд, 16.04.1993.  
Постдипломске студије: 

   Назив институције: Архитектонски факултет - Универзитет у 
Београду  

Звање: Магистар техничких наука из области 
архитектуре и урбанизма - урбанизам и 
просторно планирање 

Мјесто и година одбране 
магистарске тезе: 

Београд, 2006.  

Назив магистарског рада: Компаративна анализа развоја урбаног 
идентитета градова Бањалуке и Граца 

Научна/умјетничка област (подаци 
из дипломе): 

Област архитектуре и урбанизма,  
ужа научна област: урбанизам и просторно 
планирање 

Просјечна оцјена: 9,625 
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Докторске студије: 

Назив институције: Универзитет у Бањој Луци, Архитектонско -
грађевинско-геодетски факултет 

Звање: Доктор техничких наука из области 
архитектуре и урбанизма 

Мјесто и година одбране докторске 
дисертације: 

Бањалука, 2014. 

Назив докторске дисертације: Истраживање могућности обнове и 
унапређења урбаног идентитета Бањалуке 
као пејзажног града путем урбанистичке 
регулације 

Научна/умјетничка област (подаци 
из дипломе): 

Научна област: архитектура и урбанизам,  
ужа научна област: урбанизам и просторно 
планирање 

 

Претходни избори у наставна и  
научна звања (институција, звање, 
година избора) 

- Универзитет у Бањој Луци, Сарадник у 
настави за ужу научну област Урбанизам 
и планирање простора - Асистент, 2000; 

- Универзитет у Бањој Луци, Сарадник у 
настави за ужу научну област Урбанизам 
и планирање простора – Виши асистент, 
2006; 

- Универзитет у Бањој Луци, Сарадник у 
настави за ужу научну област Урбанизам 
и планирање простора – Виши асистент 
(реизбор), 2012. 

  
в) Научна дјелатност кандидата 

Радови прије посљедњег избора 

1. Научна монографија националног значаја 
(Члан 19/3): 

Симоновић, Дијана. 2010. Пејзажни градови: поређење развоја урбаног 
идентитета Бањалуке и Граца. Бањалука: Архитектонско-грађевински факултет 
Универзитета у Бањалуци. (ISBN 978-99955-667-2-2) 
 

2. Оригинални научни рад у научном часопису националног значаја  
(Члан 19/9): 

Симоновић, Дијана. 1999/2000. „Архитектура станишта од IV до IX века у Банату и 
Бачкој“. Гласник САД 15/16: 315-326. (YU ISSN 0352-5678) 
 

3. Поглавље у монографији националног значаја  
(Члан 19/12): 

Симоновић, Дијана. 2008. „Концепт истраживања потребе, могућности и принципа 
урбане обнове Бањалуке“. У Бањалука: Урбана и градитељска обнова града у духу 

одрживог развоја - уводна разматрања; Монографија научно-истрживачког 
пројекта Архитектонско-грађевинског факултета Универзитета у Бањалуци, 
уредници Дијана Симоновић и Невена Новаковић, 28-47. Бањалука: Архитектонско-
грађевински факултет Универзитета у Бањалуци. (ISBN 978-99938-616-8-3) 

 
4. Поглавље у монографији националног значаја  
(Члан 19/12): 
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Simonović, Dijana. 2005. „Razvoj funkcionalne i prostorne matrice naselja Gornje Seoce 
u Crmnici. U: Tradicionalna arhitektura Crne Gore - iskustva, pouke, vidici, urednik 
Dušan Vuksanović, 71-82. Podgorica: Grañevinski fakultet Univerziteta u Crnoj Gori. 
(ISBN 86-82707-11-X) 
 

5. Научни рад на научном скупу међународног знaчаја, штампан у цјелини  
(Члан 19/15): 

Simonović, Dijana. 2008. „Poreñenje uticaja prirodno-morfoloških i socio-kulturnih 
faktora na formiranje i transformaciju urbane forme gradova Banjaluke i Graca“; zbornik 
radova sa simpozijuma Nova urbanost: integracija - dezintegracija grada? Urednik R. 
Bogdanović, 329-347. Beograd: Društvo urbanista Beograda. (ISВN 978-86-907727-4-2) 
 

6. Научни рад на научном скупу међународног значаја, штампан у цјелини  
(Члан 19/15): 

Simonović, Dijana, Nevena Novaković and Tijana Vujičić. 2011. „Towards a strategy of 
regeneration of urban landscape: brownfields as a strategic resource“. In Proceedings of I 

International Conference ECOLOGY OF URBAN AREAS, 439-449. Zrenjanin: Faculty of 
technical sciences „Mihajlo Pupin“. (ISBN 978-86-7672-145-0) 

 
7. Научни рад на научном скупу националног значаја, штампан у цјелини  
(Члан 19/17): 

Симоновић, Дијана. 2011. „Урбани ред: мит или реалност?“. У зборнику радова 
[електронски извор] са међународног научно-стручног скупа Архитектура и 

урбанизам, грађевинарство, геодезија - јуче, данас, сутра, ур. М. Станковић, 309-
320. Бањалука: Архитектонско-грађевински факултет Универзитета у Бањалуци. 
(ISBN 978-99955-667-6-0) 
 

8. Научни рад на научном скупу националног значаја, штампан у цјелини  
(Члан 19/17): 

Ралевић, Миодраг, Дијана Симоновић. 2000. “Савремена урбана насеља између 
села и града“. Зборник радова 3. Летње школе урбанизма, ур. Љ. Савовић, М. 
Мишковић, 113-131. Шипово: УЗРС Бањалука. (ISBN 86-7440-006-X) 

 
9. Научни рад на научном скупу националног значаја, штампан у цјелини (три рецензије) 
(Члан 19/17): 

Симоновић Дијана. 2004. „Развој уличних матрица градова Бањалуке и Граца - 
упоредна анализа“. Зборник радова са скупа Планирање и реализација 

инфраструктуре, уредник Ружица Богдановић, 223-230. Београд: УУС. (ISBN 86-
84275-04-7) 
 

10. Научни рад на научном скупу националног значаја, штампан у цјелини  
(Члан 19/17): 

Тошковић, Добривоје, Дијана Симоновић. 1999. „Методолошки оквир за 
истраживање туристичких потенцијала са посебним освртом на подручје Шипова“. 
Зборник радова 2. Летње школе урбанизма, ур. Љ. Савовић, М. Мишковић, 367-374. 
Шипово: УЗРС Бањалука. 
 

11. Реализован међународни научни пројекат у својству сарадника на пројекту (Члан 19/20): 
Научно-истраживачки пројекат „Урбана и градитељска обнова у духу одрживог 
развоја града Бањалуке" реализовао је Архитектонско-грађевински факултет 
Универзитета у Бањој Луци, 2007/08 године. Руководиоци: др Миодраг Ралевић, др 
Миленко Станковић; координатори: др Дијана Симоновић, др Невена Новаковић.  
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12. Уређивање тематског научног зборника радова међународног значаја  
(Члан 19/23): 

Митић, Светлана и Дијана Симоновић, уреднице. 2008. Однос: ријека–тврђава–

град Зборник радова са семинара пројекта Темпус ''BiH Archicur" / Connection: 

river–fort–town  project Tempus ''BiH Archicur" seminar proceedings. Бањалука: 
Архитектонско-грађевински факултет Универзитета у Бањалуци. (ISBN 978-99938-
616-9-0) 

 
13. Уређивање научне монографије националног значаја  
(Члан 19/25): 

Симоновић, Дијана и Невена Новаковић, уреднице. 2008. Бањалука: Урбана и 

градитељска обнова града у духу одрживог развоја - уводна разматрања. 
Монографија научно-истраживачког пројекта Архитектонско-грађевинског 
факултета Универзитета у Бањалуци. Бањалука: Архитектонско-грађевински 
факултет Универзитета у Бањалуци. (ISBN 978-99938-616-8-3) 
 

Радови послије посљедњег избора 

 
1. Поглавље у монографији међународног значаја  
(Члан 19/11 – 10 бодова): 

Vujičić, Tijana, Dijana Simonović. Dalibor Ilić. 2014. „Model оf Analysis оf Industrial 
Structures аs а Tool for the Creation of Brownfield Databases: A Case Study of the Incel 
Industrial Complex in Banja Luka“. BROWNINFO. Toward a Methodological Framework 

for Brownfield Database Development (eds. A. ðukić, D. Simonović, T. Vujičić), 135-
156. Banjaluka: University of Banjaluka, Faculty of Architectura, Civil Engineering and 
Geodesy. (ISBN 978-9995-5752-3-6) 
 
Резиме: Рад се бави типолошком анализом функицонално-физичких карактеристика 
запуштених и недовољно искоришћених индустријских простора у циљу процјене њихових 
регенеративних потенцијала. Презентује се модел за ефикасно мапирање индустријских 
браунфилда, примјењив у изградњи информационих система о простору. Провјера и 
евалуација предложеног модела извршена је на примјеру бившег индустријског комплекса 
Инцел у Бањалуци. Циљ истраживања је конципирање модела анализе индустријских 
браунфилда који би омогућио њихову свеобухватну и структуирану презентацију и олакшао 
комапарацију различитих структура како преко квалитативних, тако и квантитативних 
показатеља стања у оквиру база података. 
 

2.  Оригинални научни рад у научном часопису националног значаја  
(Члан 19/9 – 0 бодова – часопис у процесу категоризације): 

Новаковић, Невена, Дијана Симоновић, Тијана Вујичић. 2013. „Промишљање 
приступа регенерацији урбаног пејзажа: браунфилд простори као стратешки 
ресурс“. АГГ+ часопис за архитектуру, грађевинарство, геодезију и сродне научне 

области 1: 28-39. (ISSN 2303-6036, DOI 10.7251/AGGPLUS1301028N) 
 
Резиме: Истраживање се бави проблемом трансформације урбаног пејзажа, посебно његове 
зелене структуре, у контексту урбанизације схваћене као сложени друштвено‐просторни 
процес глобалних и локалних карактеристика. Нови урбани пејзаж превазилази категорије 
градског центра и периферије у њиховом традиционалном односу, те су у истраживању 
разматране трансформације руралних предграђа и историјског градског језгра града 
Бањалуке. Као могући приступ проблему предлаже се конципирање интердисциплинарне 
стратегије регенерације урбаног пејзажа, у којој је нагласак на интегралном приступу 
заштити, планирању и пројектовању урбане структуре. Као посебна категорија урбаног 
простора препознати су запуштени и неискоришћени простори, у стручном домену названи 
браунфилд простори, као инструмент за заштиту и унапређење урбаног пејзажа. 
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3.  Прегледни научни рад у научном часопису националног значаја  
(Члан 19/12 – 0 бодова – часопис у процесу категоризације): 

Симоновић, Дијана, Далибор Илић. 2013. „Изазови оспорених вриједности и 
значаја регенерације напуштених и недовољно искоришћених простора у Републици 
Српској“, АГГ+, часопис за архитектуру, грађевинарство, геодезију и сродне 

научне области, 1: 54-69. (ISSN 2303-6036, DOI 10.7251/ AGGPLUS13010545) 
 
Резиме: У раду се покрећу питања и преиспитују узроци и ефекти занемаривања вредности и 
значаја напуштених и недовољно искоришћених простора у Републици Српској (brownfield 

spaces, greenfield spaces) и наглашава нужност њихове регенерације. Урбана регенерацијa je 
схваћена истовремено као процес, стратегија и као свеобухватна метода урбане обнове - врло 
суптилна у односу према постојећој структури и активностима, заснована на принципима 
поштовања карактера простора, реафирмације и унапређења локалног и/или регионалног 
идентитета, уз уважавање историјског и савременог контекста. Проблеми и потенцијали ових 
стратешких просторних ресурса разматрани су и вредновани са еколошког, економског и 
социјалног аспекта, на основу чега се препоручује примена интегралног приступа 
регенерацији. 
 

4. Поглавље у монографији међународног значаја  
(Члан 19/11 – 10 бодова): 

Simonović, Dijana, Tijana Vujičić. 2014. „Valuation and Reactivation of 20th-Century 
Industrial Heritage and its Relevance for Strengthening the Cultural Identity of the 
Republic of Srpska“. BROWNINFO. Toward a Methodological Framework for Brownfield 

Database Development (eds. A. ðukić, D. Simonović, T. Vujičić), 23-41. Banjaluka: 
University of Banjaluka, Faculty of Architecture, Civil Engineering and Geodesy. (ISBN 
978-9995-5752-3-6) 
Резиме: Полазећи од проблема непрепознавања индустријске баштине XX вијека као битног 
дијела културног насљеђа и културног идентитета заједнице, рад указуje на овај значајан 
развојни потенцијал Републике Српске, који у њеном референтном законодавном и 
институционалном оквиру није довољно заступљен. Истичу се значај и вриједности 
индустријског насљеђа прошлог вијека, с фокусом на материјалним свједочанствима 
процеса индустријализације и урбанизације у периоду СФРЈ. У складу са принципима 
међународних повеља и декларација за заштиту културног насљеђа, у раду се инсистира на 
покретању процеса идентификације и валоризације насљеђа индустријске прошлости, у 
функцији његове заштите и реактивације и у циљу јачања регионалног културног идентитета 
Републике Српске.  

 
5. Научни рад на научном скупу међународног значаја, штампан у цјелини  
(Члан 19/15 – 5 бодова): 

Vujičić, Tijana, Dijana Simonović, Dalibor Ilić. 2014. „Inventory of Neglected and 
Unused Structures of Former Industrial Complex Incel in Banja Luka“. In: BROWNINFO 

2014. Proceedings of International Academic Conference, edited by Aleksandra ðukić, 
Milenko Stanković, Brankica Milojević, Nevena Novaković, 185-194. Banja Luka: 
University of Banja Luka, Faculty of Architecture, Civil Engineering and Geodesy. (ISBN 
978-99955-752-4-3)  
 
Резиме: Рад представља провјеру модела за ефикасно мапирање индустријских браунфилда, 
који је примјењив у изградњи информационих система о простору. Процјена регенеративних 
потенцијала запуштених и недовољно искоришћених индустријских простора врши се кроз 
типолошку анализу функционално-физичких карактеристика ових структура, а провјера и 
евалуација предложеног модела на примјеру бившег индустријског комплекса Инцел у 
Бањалуци. Конципиран је систем анализе индустријских браунфилда који омогућава њихову 
свеобухватну и структуирану презентацију, олакшава компарацију различитих структура 
преко квалитативних и квантитативних показатеља стања и обезбјђује конзистентност база 
података. 
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6. Научни рад на научном скупу међународног значаја, штампан у цјелини  
(Члан 19/15 – 5 бодова): 

Simonović, Dijana. 2013. „Hidden Values and Disputed Collectivism of Brownfields in 
the City of Banjaluka“, In Conference Proceedings of International Conference and 

Exhibition ON ARCHITECTURE, 171-182. Belgrade: Strand. (ISBN 978-86-89111-03-3) 
 
Резиме: Значај и значење напуштених индустријских простора за урбану историју и 
меморију града Бањалуке представљају основну тему рада. Тумачење вишеструког значаја 
запуштених и неискоришћених урбаних простора за град Бањалуку, засновано је на 
разумевању њихове друштвене и културне слојевитости и контекстуалности. Значајно је 
препознавање скривених вредности које поседују: просторних, амбијенталних, економских, 
еколошких и симболичких, и ишчитавање порука које емитују. Разматра се занемарена тема 
оспореног колективизма некадашњих индустријских гиганата социјалистичког друштва, као 
основа за очување интегритета ових материјалних и симболичких сведочанстава једне епохе 
у нестајању.  
 

7.  Научни рад на научном скупу међународног значаја, штампан у зборнику извода радова  
(Члан 19/16 – 3 бода):  

Simonović, Dijana. 2013. „Rehabilitation of Urban Identity of Cities in the Banjaluka 
Region Through Urban Form Regulation“. In [ISBN e-book]: Book of abstracts of 

Conference Proceedings RESPAG 2013, 2
nd 

International Scientific Conference Regional 

Development, Spatial Planning and Strategic Governance, Beograd: IAUS. 
 

8. Научни рад на научном скупу националног значаја, штампан у цјелини  
(Члан 19/17 – 2 х 0,75 = 1,5 бодова): 

ðukić, Aleksandra, Tijana Vujičić, Dijana Simonović i Nevena Novaković. 2014. 
„Proces regeneracije braunfilda u Republici Srpskoj: geneza, stanje i perspektive“. U 
Planiranje prostora, urbanizam i izgradnja, komplementarni zakoni i reindustrijalizacija, 
urednici V.S. Trifunović, D. Minić i Z. Krejović, 249-260. Beograd: UUS. (ISBN 978-86-
84275-31-С) 
 
Резиме: Тежиште рада представља преглед ограничења и могућности за одвијање процеса 
регенерације браунфилд простора у Републици Српској. Проблем и потенцијали ових 
простора нису препознати, не постоји званична дефиниција и категоризација, као ни јасна 
визија њихове регенерације на националном и локалном нивоу. Препознајући запуштене и 
неискоришћене просторе као изузетну стратешку резерву простора, и као друштвени, 
културни, еколошки и економски потенцијал, у раду се предлаже примјена интегративног 
приступа у процесу њихове регенерације. Предуслов покретања тог процеса, у контексту 
планирања, заштите и управљања простором, представља успостављање и развој 
информационо-документационих база података о браунфилд просторима, које би чиниле 
надградњу Јединственог информационог система о простору РС.  
 

9. Реализован међународни научни пројекат у својству сарадника на пројекту 
(Члан 19/20 – 3 бода): 

Међународни научно-истраживачки пројекат BrownInfo - Methodological framework 

for brownfield database development; Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет 
Универзитета у Бањој Луци, руководилац пројекта проф. др Александра Ђукић 
(Универзитет у Београду – Архитектонски факултет), 2013-2014. Пројекат 
финансиран од стране Министарства за науку и технологију Владе Републике 
Српске и Њемачког друштва за међународну сарадњу - GIZ (Deutsche Gesellschaft 

für Internationale Zusammenarbeit).  
http://aggfbl.org/browninfo2014/project/browninfo_in_brief.html 
 
Резиме: Пројекат је покренуо Архитектонско-грађевинско- геодетски факултет Универзитета 
у Бањој Луци 2013. године и реализовао у сарадњи са партнерима из земље, региона и 
Европе. У његовој реализацији је уечствовало 160 научника, стручњака и студената из 12 
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земаља. Предметно истраживање покренуто је с циљем да се кроз дефинисање универзалних 
стандарда идентификације, евиденције и класификације запуштених простора постави 
одговарајућа методологија прикупљања, систематизације, презентације и чувања података.  
 

10. Уређивање научне монографије међународног значаја  
(Члан 19/23 – 8 бодова): 

ðukić, Aleksandra, Dijana Simonović, Tijana Vujičić, eds. 2014. BROWNINFO. Toward 

a Methodological Framework for Brownfield Database Development“. Banjaluka: 
University of Banjaluka, Faculty of Architectura, Civil Engineering and Geodesy, 2014. 
(ISBN 978-9995-5752-3-6).  
 
Резиме: Ова научна монографија међународног значаја је један од резултата научно-
истраживачког пројекта BrownInfo - Methodological framework for brownfield database 

development који је покренуо и њиме координирао Архитектонско-грађевинско-геодетски 
факултет Универзитета у Бањој Луци. Монографија презентује резултате теоријских и 
примењених истраживања спроведених у оквиру међународног научно-истраживачког 
пројекта BrownInfo – Methodological Framework for Brownfield Databases Development, у 
форми оригиналних и прегледних научних радова. Конципирана je тако да се на основу 
вишеаспектног разматрања проблема браунфилд простора и могућности њихове 
регенерације, представи интегрални методолошки оквир евидентирања и 
вишекритеријумског вредновања разноврсних потенцијала које ови простори садрже, да би 
се затим, адекватност предложеног методолошког приступа потврдила закључцима и 
препорукама аналитичких студија европског и регионалног искуства у регенерацији 
браунфилд простора. Тиме се додатно наглашава важност буђења свести о значају поновног 
активирања ових простора и о потреби њиховe регенерације, пре свега на институционалном 
а законском нивоу, а затим у привредној и широј друштвеној заједници.  

11. Прегледни рад  
(Члан 19/29 – 3 бода): 

Simonović, Dijana. 2013. „Rehabilitation of Urban Identity of Cities in the Banjaluka 
Region Through Urban Form Regulation“, SPATIUM International Review, No. 30, 28-
32. Belgrade: IAUS, Serbia. (UDC 711.4:502.131.1 (497.6); Review paper DOI: 
10.2298/SPAT1330028S) 
 
Резиме: Фокус истраживања је на утврђивању принципа и видова регулације урбане форме, 
у функцији доприноса планирању и обликовању специфичних и препознатљивих градских 
амбијената, у циљу обнове и унапређења садашњег стања урбаног идентитета града 
Бањалуке. Истраживањем се обухвата временски распон трајања планског просторног 
усмеравања града Бањалуке, од аустроугарске управе - 1880. године, до данас, који је 
неопходан из два разлога: да би се кроз разматрање процеса морфогенезе разумео процес 
развоја урбаног идентитета и истакли кључни елементи и обележја идентитета, те да би се у 
планерском и законодавно-регулаторном наслеђу открили универзални принципи и општа 
правила регулације урбане форме који би доприносили очувању континуитета и унапређењу 
идентитета. 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 48,50 
 
г) Образовна дјелатност кандидата: 

Образовна дјелатност прије посљедњег избора 

 
1. Други облици међународне сарадње 
(Члан 21/10): 

У оквиру европске размјене наставног особља Tempus Phare Program Contract No 

CD_JEP-15012-2000 ArchiCur BIH, провела три мјесеца - Октобар–Јануар 2003/04. 
школске године, као учесник у настави на Technische Universität Graz Erzherzog-

Johann-Universität, Institut für Städtebau у Грацу, као асистент и гост-критичар на 
предметима: Урбанистичко пројектовање 4 и Пројектовање и обликовање.  
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2. Признања и награде студената у иностранству под менторством кандидата 
(Члан 21/19): 

XVIII међународни салон урбанизма, Ниш, 2009.  
Студентски  рад: Концепт идеалног града и прилагођавање сегмента урбаног склопа 
студентском начину живота/ The concept of the ideal city and urban structure 

adjustment to the students’ lifestyle – Трећа награда у категорији студентски 

радови. Студенти аутори: Мандић Горан, Зубић Милош, Медаревић Игор, 
Дујаковић Слађана, Милинковић Маја, студенти треће године првог циклуса 
студија. Ментори: др Миодраг Ралевић, редовни професор, др Дијана Симоновић, 
виши асистент, др Невена Новаковић, виши асистент, Дубравко Алексић, виши 
асистент. 
 

3. Менторство кандидата за учешће студената у културном животу у иностранству 
(Члан 21/21): 

XVIII међународни салон урбанизма, Ниш, 2009.  

 
Студентски  рад 1: Разрада пројекта насеља Старчевица у виду ремоделовања 
постојеће физичке структуре и обогаћивања функционалног аспекта/ Elaboration of 

project of neighborhood Starčevica in form of remodeling of existing physical structure 

and enrichment of functional aspects. Студенти аутори: Глишић Сања, Марјановић 
Невена, Паштар Тамара, Милановић Нина, Палачковић Јелена, студенти треће 
године првог циклуса студија.  
 
Студентски  рад 2: Урбанистички пројекат сегмента градског простора/ Urban design 

of the city structure segment. Студенти аутори: Илић Нинослав, Гелић Слободан, 
Каламанда Младен, Јукић Наташа, студенти треће године првог циклуса студија.  
 
Студентски  рад 3: Ремоделовање и реконструкција дијела насеља Старчевица у 
Бањалуци/ Remodeling and reconstruction of Starčevica neighborhood in Banjaluka. 
Студенти аутори: Ђукић Александар, Новаковић Наташа, Козић Бојана, Илић 
Адријана, Михајловић Дајана, студенти треће године првог циклуса студија. 
Ментори: др Миодраг Ралевић, редовни професор, др Дијана Симоновић, виши 
асистент, др Невена Новаковић, виши асистент, Дубравко Алексић, виши асистент. 
 

Образовна дјелатност послије посљедњег избора 

 
1. Други облици међународне сарадње 
(Члан 21/10 – 3 бода):  

Члан организационог одбора међународне научне конференције BROWNINFO 2014. 

International Academic Conference. Бањалука, Република Српска, која је одржана од 
6. до 7. новембра 2014. године. Конференцију су  организовали Универзитет у 
Бањалуци – Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет и Министарство за 
просторно уређење, грађевинарство и екологију Владе Републике Српске. 

 
2. Менторство кандидата за степен другог циклуса (Члан 21/13 – 4 бода):  

Мастер рад: „Стратегија очувања урбаног идентитета градске цјелине на примјеру 
урбане трансформације плаже Рај у Бањој Луци“, одбрањен 27.06.2013. године на 
Архитектонско-грађевинско-геодетском факултету Универзитета у Бањој Луци. 
Студент аутор: Мирјана Лазаревић, мастер дипл. инж. архитектуре. Ментор: др 
Александра Ђукић, ванредни професор, сарадник ментора (коментор), др Дијана 
Симоновић, виши асистент. 
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3. Признања и награде студената у иностранству под менторством кандидата 
(Члан 21/19 – 2 бода): 

XXI међународни салон урбанизма, Лесковац, Србија, 2012.  

Студентски рад: Zero Carbon City/Методологија пројектовања просторно-

програмске матрице одрживог града Увала, Општина Источни Дрвар - Друга 

подијељена награда у категорији студентских радова. Студенти аутори: Славиша 
Ђурић, Александар Комадина, Давид Латиновић, Огњен Јокић и Стефан Вуковић, 
студенти треће године првог циклуса. Mентори: др Миодраг Ралевић, редовни 
професор, др Дијана Симоновић, виши асистент, др Невена Новаковић, виши 
асистент, Дубравко Алексић, виши асистент. 
  

4. Менторство кандидата за учешће студената у културном животу у иностранству 
(Члан 21/21– 2 бода): 

XX међународни салон урбанизма, Ниш, Србија, 2011.  

Студентски рад: Ремоделовање градског језгра/ Remodeling оf the central urban 

core. Студенти аутори: Радић Бојана, студенти треће године првог циклуса студија. 
Ментори: др Миодраг Ралевић, редовни професор, др Дијана Симоновић, виши 
асистент, др Невена Новаковић, виши асистент, Дубравко Алексић, виши асистент. 

 
5. Менторство кандидата за учешће студената у културном животу у иностранству 
(Члан 21/21 – 2 бода): 

XXIII међунaрoдни салон урбанизма, Београд, Србија, 2014.  

Студентски рад: Сценарио остварења урбане ремоделације универзитетског 
кампуса у Бањалуци/ Scenario оf Achieving Urban Remodeling in the Banjaluka’s 

University Campus. Студенти аутори: Милана Недимовић, Данијела Павичић, Ена 
Хаџић, Бранка Шкорић, Божидар Цумбо, студенти треће године првог циклуса. 
Mентори: др Миодраг Ралевић, редовни професор, др Дијана Симоновић, виши 
асистент, др Невена Новаковић, виши асистент, Дубравко Алексић, виши асистент. 
 

6. Менторство кандидата за учешће студената у културном животу у иностранству 
(Члан 21/21 – 2 бода): 

О архитектури – у сусрет будућности. Друга међународна научна конференција 

и изложба (On Architecture – Facing the Future. 2nd International Scientific Conference 

and Exhibition), Београд, Србија, 2014.  
Студентски рад: Концепт иделане урбане заједнице/ Conceptual Design оf the Ideal 

Urban Community. Студенти аутори: Милица Милановић, Зорица Шиповац, Милица 
Краљ, студенти треће године студија првог циклуса студија.  
Ментори: др Миодраг Ралевић, редовни професор, др Дијана Симоновић, виши 
асистент, др Невена Новаковић, виши асистент, Дубравко Алексић, виши асистент. 
 

7. Менторство кандидата за учешће студената у културном животу у иностранству 
(Члан 21/21 – 2 бода): 

О архитектури – у сусрет будућности. Друга међународна научна конференција 

и изложба (On Architecture – Facing the Future. 2nd International Scientific Conference 

and Exhibition), Београд, Србија, 2014.  
Студентски рад: Ка духу мјеста: редизајн бивше фабрике „Руди Чајавец“ у 
Бањалуци/ Тowards the Spirit of Place by Means of Surface Treatment of Buildings: 
Redesign of Former Factory "Rudi Čajavec" in Banja Luka. Студенти аутори: Милица 
Милановић, Сања Продановић, студенти треће године студија првог циклуса 
студија.  
Ментори: др Александра Ђукић, ванредни професор, др Дијана Симоновић, виши 
асистент, др Невена Новаковић, виши асистент. 
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Вредновање наставничких способности за  наставнике и сараднике који су 

изводили предавања на Универзитету у Бањој Луци  

1. Студентска анкета о квалитету наставе у љетњем семестру академске 2012/2013. године 
(Члан 25 - 10 бодова):  

Кандидаткиња је оцијењена збирном оцјеном 4,02 за извођење вјежби на предмету 
Урбанистичка композиција, на другој години студија првог циклуса (резултати 
анкете у прилогу). 

2. Студентска анкета о квалитету наставе у љетњем семестру академске 2012/2013. године 
(Члан 25): 10 бодова): 

Кандидаткиња је оцијењена збирном оцјеном 3,89 за извођење вјежби на предмету 
Урбанистичко пројектовање 2, на трећој години студија првог циклуса (резултати 
анкете у прилогу). 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 37 

 

д) Стручна дјелатност кандидата: 

Стручна дјелатност кандидата  прије посљедњег избора 
 

1. Стручни рад у часопису националног значаја (с рецензијом) 
(Члан 22/4): 

Simonović, Dijana. 2009. „Fenomen urbanog identiteta“. ProstorS  (Banjaluka), 4: 54-65. 
(ISSN 1840-4154) 

 
2. Рад у зборнику радова са међународног стручног скупа, штампан у цјелини  
(Члан 22/5): 

Симоновић, Дијана, Саша Чворо. 2002. „Регија Бањалуке - специфичности и значај 
у односу на окружење“. Зборник радова са скупа Регионализација Србије и Црне 

Горе - пут у европске интеграционе процесе, уредници: Ружица Богдановић, 
Миодраг Ралевић, 210-222. Београд: УУС. 
 

3. Рад у зборнику радова (међународног значаја)  
(Члан 22/5): 

Извођачки пројекат реконструкције и уређења парка „Младен Стојановић“ у 
Бањалуци, публикована у књизи: Ibelings, Hans, ed. 2010. Restart 1995-2010; 

Arhitektura u Bosni i Hercegovini/ Architecture in Bosnia and Hezegovina. Sarajevo: 290-
291. (ISBN 978-9958-30-092-9) 

 
4. Рад у зборнику радова (са националног стручног скупа) (Члан 22/6): 

Симоновић, Дијана, Невена Ћебић, и Маја Ђилас. 2008. „Кристализација урбаног 
пејзажа кроз ремоделовање тврђаве Кастел у Бањалуци“. У Знакови поред пута: 

Зборник радова међународног научног скупа. Визуелне комуникације у урбаном 

простору, 39-49. Будва: Медитеран рекламе. (ISBN 978-9940-9117-0-6) 
 
5. Рад у зборнику радова (националног значаја) (Члан 22/6): 

Симоновић, Дијана, Невена Ћебић, и Марина Радуљ. 2006. „Процеси уређења 
отворених зелених простора града на примјеру урбанистичко-архитектонског 
рјешења парка Мледен Стојановић у Бањалуци“. У: 1. зборник радова 

Архитектонско-грађевинског факултета Универзитета у Бањалуци: 

Ретроспектива научне мисли и визије развоја Архитектонско-грађевинског 
факултета у Бањалуци, ур. Миленко Станковић и Михајло Ђурђевић, 291-305. 
Бањалука: Архитектонско-грађевински факултет Универзитета у Бањалуци. (ISBN 
99938-616-5-0) 
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6. Рад у зборнику радова (националног значаја) (Члан 22/06): 
Симоновић, Дијана. 2006. „Трансформација урбаних матрица градова Бањалуке и 
Граца – упоредна анализа“, У 1. зборнику радова Архитектонско-грађевинског 
факултета Универзитета у Бањалуци: Ретроспектива научне мисли и визије 

развоја Архитектонско-грађевинског факултета у Бањалуци, ур. Миленко 
Станковић и Михајло Ђурђевић, 115-140. Бањалука: Архитектонско-грађевински 
факултет Универзитета у Бањалуци. (ISBN 99938-616-5-0)  

Стручна дјелатност кандидата послије посљедњег избора 

 
1. Стручна књига издата од међународног издавача 
(Члан 22/1 – 6 x 0,30 = 2 бода):  

ðukić, Aleksandra, Brankica Milojević, Nevena Novaković, Dijana Simonović, Malina 
Čvoro, Tijana Vujičić, Tanja Trkulja, Maksim Šestić, Dubravko Aleksić, Anita Milaković, 
Jelena Medić. 2014. BROWNINFO. Priručnik za uspostavljanje informacione baze 

braunfild lokacija. Banja Luka: Univerzitet u Banjoj Luci, Arhitektonsko-grañevinsko-
geodetski fakultet, Deutsche Gesellschaft fuer Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 
GmbH, INOVA informatički inženjering.  
 

2. Стручни рад у часопису националног значаја 
 (Члан 22/4– 2 бода): 

Simonović, Dijana. 2013. „Braunfild u Banjaluci“. Centar za arhitekturu Beograd. 
(http://www.cab.rs/blog/brownfield-u-banjaluci) 

 
3. Стручни рад у часопису националног значаја (с рецензијом) 
(Члан 22/4– 2 бода): 

Simonović, Dijana. 2011. „Urbana forma i prostorni odnosi kao elemenat urbanog 
identiteta Banjaluke“. ProstorS (Banjaluka), 17: 76-81. (ISSN 1840-4154) 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 6 
 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА ПО ЧЛАНОВИМА 19-22 И ЧЛ. 25: 48,5+ 37+ 6 = 91,50  
                                                                                      

 

III. ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 

 
На Конкурс за избор у академско звање наставника за ужу научну област Урбанизам 
и планирање простора, који је објављен 17.12.2014. године у дневним новинама 
Глас Српске и интернет страници Универзитета у Бањој Луци на основу Одлуке 
Сената Универзитета под бројем 01/04-2.4595-1/14 пријавила се једна 

кандидаткиња, др Дијана Симоновић. 
 
Увидом у конкурсну документацију Комисија је установила да је др Дијана 
Симоновић доставила све неопходне документе предвиђене Конкурсом те да 
пријављена кандидаткиња испуњава све законске услове за избор у академско звање 
доцента према члану 77. Закона о високом образовању Републике Српске 
("Службени гласник Републике Српске" број: 73/10, 104/11, 84/12 и 108/13).  
 
Кандидаткиња др Дијана Симоновић је запослена на Универзитету у Бањој Луци, у 
звању Вишег асистента за ужу научну област Урбанизам и планирање простора. 
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Кандидаткиња је стекла научно звање доктора наука у области архитектуре и 
урбанизма 2014. године на Универзитету у Бањој Луци – Архитектонско-
грађевинско-геодетском факултету. Према Правилнику о поступку и условима 
избора наставника и сарадника на Универзитету у Бањој Луци (број: 02/04-3.1537-
106/13) и Члановима 19, 21, 22. и 25. Прaвилника, кандидаткиња има укупно 91,50 

бодова. Научна дјелатност кандидаткиње је оцјењена са укупно 48,50 бодова на 
основу 9 објављених научних радова након посљедњег избора, уређивања једне 
научне монографије међународног значаја и учешћа у једном међународнoм 
научном пројекту. Образовна дјелатност кандидаткиње је оцјењена са укупно 37 
бодова, при чему је др Дијана Симоновић добила оцјену изврсно и 20 бодова на 
основу Члана 25. Правилника за посљедње остварене резултате студентске анкете о 
квалитету наставе са просјеком 3,95. Стручна дјелатност кандидаткиње је оцјењена 
са 6 бодова. 
 
На основу наведених чињеница, Комисија констатује да кандидаткиња др Дијана 
Симоновић испуњава све законске услове да буде изабрана у звање доцента и са 
задовољством предлаже Наставно-научном вијећу Архитектонско-грађевинско-
геодетског факултета и Сенату Универзитета у Бањој Луци да се кандидаткиња: 
 

др Дијана Симоновић изабере у звање доцента за ужу научну област Урбанизам 

и планирање простора. 

 
 
У Бањој Луци, 12.01.2015. године 

 
 
Потпис чланова комисије: 

 
 
 

 

1. Проф. др Миодраг Ралевић,  
редовни професор, ужа научна област Урбанизам и 
планирање простора, Универзитет у Београду – 
Архитектонски факултет, предсједник комисије; 

         

 

2. Проф. др Александра Ђукић,  
ванредни професор, ужа научна област Урбанизам 
и планирање простора, Универзитет у Београду – 
Архитектонски факултет, члан;  
     
 

 

 

3. Проф. др Миленко Станковић,  
редовни професор, ужа научна област 
Архитектонско пројектовање, Архитектонско-
грађевинко-геодетски факултет Универзитета у 
Бањој Луци, члан; 
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