
 

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 Сената Универзитета у Бањој Луци, број: 01/04-2.2588/19 од 07.10.2019. 

Одлука Наставно-научног вијећа Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета 

Универзитета у Бањој Луци о именовању Комисије за писање извјештаја по расписаном 

конкурсу за избор у звање наставника на научну област Урбанизам и планирање простора, 

број: 14/3.796-1 /19, од 18.06.2019. 

 

Ужа научна/умјетничка област: 

Урбанизам и планирање простора 

 

Назив факултета: 

Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет 

 

Број кандидата који се бирају: 

Два (2) 

 

Број пријављених кандидата: 

Три (3) 

 

Датум и мјесто објављивања конкурса: 

16.10.2019. у дневном листу „Глас Српске“ Бања Лука и званичној интернет страници 

Универзитета у Бањој Луци под бројем: 01/04-2.2588/19 

 



Састав комисије: 

а) др Бранкица Милојевић, ванредни професор, ужа научна област Урбанизам и 

планирање простора, Универзитет у Бањој Луци, Архитектонско-грађевинско-

геодетски факултет, предсједник 

б) др Александра Ђукић, ванредни професор, ужа научна област Урбанизам и 

просторно планирање, Универзитет у Београду, Архитектонски факултет, члан 

в) др Љиљана Дошеновић, ванредни професор, ужа научна област, Урбано 

шумарство, Универзитет у Бањој Луци, Шумарски факултет, члан 

 

Пријављени кандидати 

1) доц. др Невена Новаковић 

2) доц. др Дијана Симоновић 

3) мр Драгана Поповић, истраживач – виши сарадник 

 

 

II.  ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

 

Први кандидат 

 

а) Основни биографски подаци : 

Име (име оба родитеља) и презиме: Невена (Стеван и Новка) Новаковић 

Датум и мјесто рођења: 12.5.1978. Сарајево 

Установе у којима је био запослен: - Пројект а.д. Бањалука (2003-2005); 

- Универзитет у Бањој Луци, 

Архитектонско-грађевинско-геодетски 

факултет (2005 – данас). 

Радна мјеста: - Архитекта (2003-2005); 

- Сарадник у настави за ужу научну област 

Урбанизам и планирање простора – асистент 

(2005-2011);  

- Сарадник у настави за ужу научну област 

Урбанизам и планирање простора – виши 

асистент (2011-2015); 

- Наставник за ужу научну област 

Урбанизам и планирање простора – доцент 

(2015-данас). 

Чланство у научним и стручним 

организацијама или удружењима: 

- Асоцијација архитеката Босне и 

Херцеговине (AABH); 

- Међународно удружење историчара 

урбанистичког планирања (International 

Planning History Society ‐ IPHS). 

 

 



б) Дипломе и звања: 

Основне студије 

Назив институције: Архитектонско-грађевинско-геодетски 

факултет Универзитета у Бањој Луци 

Звање: Дипломирани инжењер архитектуре 

(Рјешење АГГФ о еквиваленцији раније 

стеченог академског звања са новим звањем 

у Мастер архитектуре - 300 ECTS), број: 

522-1/11 од 29.04.2011.) 

Мјесто и година завршетка: Бањалука, 2003. 

Просјечна оцјена из цијелог студија: 8,75 

Постдипломске студије: 

Назив институције: - 

Звање: - 

Мјесто и година завршетка: - 

Наслов завршног рада: - 

Научна/умјетничка област (подаци из 

дипломе): 

- 

Просјечна оцјена: - 

Докторске студије/докторат: 

Назив институције: Универзитет у Београду - Архитектонски 

факултет 

Мјесто и година одбране докторске 

дисертација: 

Београд, 2014. 

Назив докторске дисертације: Истраживање образаца употребе јавних 

простора у функцији урбане регенерације 

суседства: град Бањалука 

Научна/умјетничка област (подаци из 

дипломе): 

Научна област: Архитектура;  

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, 2005; 

- Универзитет у Бањој Луци, Сарадник у 

настави за ужу научну област Урбанизам и 

планирање простора – виши асистент, 2011; 

- Универзитет у Бањој Луци, Наставник за 

ужу научну област Урбанизам и планирање 

простора – доцент, 2015. 

 

 

 

 

 



в) Научна/умјетничка дјелатност кандидата 

Радови прије посљедњег избора/реизбора 
(Навести све радове сврстане по категоријама из члана 19. или члана 20.) 

Поглавље у монографији међународног значаја (Члан 19/11) 

Đukić, Aleksandra, Nevena Novaković, Srđan Stanković. 2015. „Spatial Criteria for 

Microclimate Comfort of Communal Open Spaces in Residential Blocks“. In Keeping Up with 

Technologies to Improve Places, edited by Eva Vaništa Lazarević, Aleksandra Krstić 

Furundžić, Aleksandra Đukić, Milena Vukmirović. Cabridge Schoolar Publishing. ISBN: 

978‐1‐4438‐7739‐8  

Novaković, Nevena, Aleksandra Đukić. 2015. „Urban form and public safety: how public 

open space shapes social behavior in public housing neighbourhoods“. In Twenty Years of 

Human Security: Theoretical Foundations and Practical Applications, edited by Ivica 

Đorđević, Marina Glamočak, Svetlana Stanarević, Jasmina Gačić, 411‐423. Belgrade: 

University of Belgrade – Faculty of Security Studies, Institut Français de Géopolitique 

Université Paris. ISBN: 978‐86‐84069‐94‐0 

Научни рад на научном скупу међународног значаја, штампан у цјелини  

(Члан 19/15) 

Novaković, Nevena, Aleksandra Đukić. 2014. „Typology of configurations of open public 

spaces within public housing neighbourhoods“. In Cohousing. Programmi e progetti per la 

riqualificazione del patrimonio esistente/Cohousing. Programs and projects to recover the 

heritage buildings, edited by Adolfo F.L. Baratta, Fabrizio Finucci, Stefano Gabriele, Annalisa 

Metta, Luca Montuori, Valerio Palmieri, 225-231. Edizioni ETS. ISBN 978-884674068-7 

Đukić, Aleksandra, Nevena Novaković. 2014. „Comfort of Open Public Spaces: Case study 

New Belgrade“. In Proceedings of 1st International Academic Conference Places and 

Technologies 2014, edited by Eva Vaništa Lazarević, Aleksandra Krstić Furundžić, 

Aleksandra Đukić, Milena Vukmirović, 145-151. Belgrade: University of Belgrade – Faculty 

of Architecture. ISBN 978-86-7924-114-6 

Đukić, Aleksandra, Milenko Stanković, Nevena Novaković. 2014. „Teaching about Urban 

Complexity: Course Curriculum of Urban Regeneration at the Faculty of Architecture, Civil 

Engineering and Geodesy in Banja Luka“. In BROWNINFO 2014. Proceedings of 

International Academic Conference, edited by Aleksandra Đukić, Milenko Stanković, 

Brankica Milojević, Nevena Novaković, 117-124. Banja Luka: University of Banja Luka, 

Faculty of Architecture, Civil Engineering and Geodesy. ISBN 978-99955-752-4-3 

Simonović, Goran, Nevena Novaković and Dijana Simonović. 2015. „Cultural Landscape 

Preservation - an Integral Approach – The Program of Revitalization of the Complex of Fort 

Kastel in Banja Luka." In Proceedings of ICOMOS Regional Scientific Conference - 

Proposals for Recovery and Revitalization of Heritage in the Region of South East Europe. 

Niš: Građevinsko-arhitektonski fakultet. 

Novaković, Nevena. 2011. „Landscape as urbanism: interdisciplinary landscape studies in the 

second half of the 20th century“. In Proceedings of III international symposium for students of 

doctoral studies in the fields of Civil Engineering, Architecture and Environmental Protection, 

211-218. Novi Sad: University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences. ISBN 978-86-

7892-336-4 

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 

Научни рад на научном скупу националног значаја, штампан у цјелини  

(Члан 19/17) 

Đukić, 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: Udruženje urbanista Srbije. ISBN 978-

86-84275-31-С 

Реализован међународни научни пројекат у својству сарадника на пројекту 

(Члан 19/20) 

Међународни научно-истраживачки пројекат BrownInfo - Methodological framework for 

brownfield database development; Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет 

Универзитета у Бањој Луци, 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 

Међународни научно-истраживачки пројекат COST (European Cooperation in Science and 

Technology) TUD - TU1204 (Transport and Urban Development COST Action TU1204 - 

People Friendly Cities in Data Rich World), 2013-2017.  

http://www.people-friendly-cities.eu/ 

http://www.cost.eu/COST_Actions/tud/Actions/TU1204 

Међународни научно-истраживачки пројекат TEMPUS: 530810-TEMPUS-1-2012-1-RS-

TEMPUS-JPHES - Развој и примјена курсева за позоришне техничаре и менаџере сцене 

(Development and implementation of courses for theatre technicians and stage managers - 

ScenTec), координатор Факултет Техничких наука Универзитета у Новом Саду, 2012-

2015. 

Уређивање зборника саопштења међународног научног скупа  

(Члан 19/27) 

Đukić, Aleksandra, Milenko Stanković, Brankica Milojević, Nevena Novaković, eds. 2014. 

BROWNINFO 2014. Proceedings of International Academic Conference. Banja Luka: 

University of Banja Luka, Faculty of Architecture, Civil Engineering and Geodesy. ISBN 978-

99955-752-4-3 

Прегледни рад (Члан 19/29) 

Novaković, Nevena, Anita Milaković, Ljubiša Preradović. 2014. „Factory and modernization 

of a small town“. In Reassembling the City. Urban Regeneration of the Brownfield Area „Rudi 

Čajavec” in Banja Luka, edited by Aleksandra Đukić, Michael Surböck, Vladimir Vuković, 

Milenko Stanković, Christoph Luchsinger, Peter Nigst, 059-087. University of Banja Luka, 

Faculty of Architecture and Civil Engineering; Vienna University of Technology, Institute of 

Urban Design and Landscape Architecture; Carinthia University of Applied Sciences, School 

of Civil Engineering & Architecture. ISBN 978-99955-752-2-9 

Оригинални научни рад у научном часопису националног значаја  

(Члан 19/9) 

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 

 

Радови послије последњег избора/реизбора 
(Навести све радове, дати њихов кратак приказ и број бодава  сврстаних  по категоријама из члана 19. 

или члана 20.) 

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

Novaković, Nevena, Anita Milaković. 2018. “The Scale of Urban: World Urbanisation and 

Architectural Reactions”. In Realms of Urban Design: Mapping Sustainability, edited by 

Nevena Novaković, Janez P. Grom and Alenka Fikfak, 37‐58. TU Delft Open. ISBN: 

978‐94‐6366‐031‐0 
 

Резиме: Поглавље представља теоријски преглед историјске и савремене дебате о проблему урбанизације. 

Написано је у форми сажете интерпретације основних концепата о урбанизацији, у сврху разумевања и 

нових тумачења (урбане) одрживости. Истиче се теза критичке урбане теорије о урбанизацији као 

социолошком процесу који настаје и који је материјализован кроз динамичну просторну трансформацију 

планетарних размера. Савремена урбанизација суштински мења градове из центричних формација у ново 

полиморфно урбано ткиво које се шири у некада рурално и природно окружење. Претпоставка је да се 

проблем урбане одрживости не може разматрати без разумевања веза и зависности између различитих 

просторних размера, односно између густих урбаних агломерација и њима ближих и удаљених територија 

од којих зависе и на које утичу. Управљање урбанизацијом као процесом великих размера је схваћено као 

основни носилац стварања одрживих урбаних места и територија. Поглавље, такође, приказује савремене 

методолошке платформе и концептуалне алате за истраживање локалног урбаног стања у контексту 

планетарне урбанизације. Овај текст се фокусира на нове приступе истраживању и дизајну новог урбаног 

ткива, као дисциплинарног усмерења ка превазилажењу утопијског рационалног модела планирања и 

дизајнирања градова.                                                                                                                                        

Бодови [10] 

Milaković, Anita, Nevena Novaković. 2017. „Integral Approach to Urban Design in a Data-

Rich City Context“. In Citizen Empowerment and Innovation in the Data-Rich City, edited by 

Chiara Certomà, Mark Dyer, Lorena Pocatilu, Francesco Rizzi, 79-90. Springer International 

Publishing. ISBN: 978-3-319-47903-3. DOI 10.1007/978-3-319-47904-0 

 
Резиме: Ово поглавље се бави просторном трансформацијом градског простора у контексту урбаних 

средина богатих подацима (Data-Rich City) и умреженог друштва, фокусирајући се на људске активности, 

искуства и понашања. Полази се од дефиниције урбаног дизајна као мултидисциплинарне активности 

обликовања и управљања урбаним срединама чији су основни елементи физичка средина, људске 

активности и њихова релација. Истовремено, савремене комуникационе технологије су промијениле 

обрасце употребе простора, односно, начин на који се људи понашају се у јавним просторима. 

Промишљање заступљености друштвених мрежа, виртуалних друштвених заједница, неограниченог броја 

података и кориштења комуникацијских уређаја у јавном отвореном простору, упућује на важнија питања 

о друштвеном животу града, колективним искуствима и понашању. Рад испитује како се теорија урбаног 

дизајна бави друштвеним и просторним промјенама унутар умрежног друштва. Као такво, ово поглавље 

представља кратку критичку анализу теорија са циљем да се препознају и идентификују урбанистички 

приступи засновани на људским активностима и друштвеним и просторним везама у контексту 

умреженог града и друштва. Преглед приступа је схваћен као допринос методолошкој платформи за 

пројектовање градова по мјери човјека. 

Бодови [10] 

Поглавље у монографији националног значаја (Члан 19/12: 6 бодова) 

Novaković, Nevena, Anita Milaković. 2018. “Razmere urbanog života: Sveobuhvatna 



urbanizacija i reakcije u arhitekturi”. U Pregledi održivosti i otpornosti građene sredine, 

edited by Saja Kosanović, Nevena Novaković i Alenka Fikfak, 11-32. TU Delft Open. ISBN: 

978-94-6366-088-4 

 
Резиме: Поглавље представља теоријски преглед историјске и савремене дебате о проблему урбанизације. 

Написано је у форми сажете интерпретације основних концепата о урбанизацији, у сврху разумевања и 

нових тумачења (урбане) одрживости. Истиче се теза критичке урбане теорије о урбанизацији као 

социолошком процесу који настаје и који је материјализован кроз динамичну просторну трансформацију 

планетарних размера. Савремена урбанизација суштински мења градове из центричних формација у ново 

полиморфно урбано ткиво које се шири у некада рурално и природно окружење. Претпоставка је да се 

проблем урбане одрживости не може разматрати без разумевања веза и зависности између различитих 

просторних размера, односно између густих урбаних агломерација и њима ближих и удаљених територија 

од којих зависе и на које утичу. Управљање урбанизацијом као процесом великих размера је схваћено као 

основни носилац стварања одрживих урбаних места и територија. Поглавље, такође, приказује савремене 

методолошке платформе и концептуалне алате за истраживање локалног урбаног стања у контексту 

планетарне урбанизације. Овај текст се фокусира на нове приступе истраживању и дизајну новог урбаног 

ткива, као дисциплинарног усмерења ка превазилажењу утопијског рационалног модела планирања и 

дизајнирања градова. 

Рад није бодован, јер представља превод рада објављеног у другој публикацији  Бодови [0] 

Прегледни научни рад у часопису националног значаја (Члан 19/12: 6 бодова) 

Milaković, Anita, Nevena Novaković, Aleksandra Đukić. 2019. “Group form reconsidered: 

phisicality and humanity of collective spaces“. Facta Universitatis. Series: Architecture and 

Civil Engineering, Vol. 17, No 3, 2019, pp. 235-250. 

https://doi.org/10.2298/FUACE190401014M 

 
Резиме: Јапански архитекта Фумихико Маки је 1964. године указао на потребу за истраживањем 

колективне форме у стамбеној архитектури. Потреба је произашла из архитектове осјетљивости према 

динамичним промјенама у друштву и истовремено неадекватним статичним и фрагментарним реакцијама 

архитектуре. Овај текст представља савремени поглед на теорију колективне форме и истраживање о 

томе зашто и како зграде треба да стоје заједно. Текст наглашава важност поновног фокусирања 

архитектуре на групну форму становања и одлуке у дизајну условљене друштвеним и људским 

аспектима. Теорија веза у групној форми је повезана са новијим друштвено-просторним теоријама и 

интерпретирана као аналитичко средство за разумијевање морфологије, конфигурације и друштвеног 

капацитета становања. У тексту се предлаже комбиновање морфолошког и конфигурацијског приступа 

приликом тумачења традиционалних и савремнеих стамбених ансамбала и њихових веза са ширим 

урбаним простором. Циљ теоријског истраживања је идентификација аналитичког оквира и принципа 

дизајна групне форме заснованих на друштвено и културолошки релевантним релацијама архитектонских 

и конфигурацијских елемената. 

Бодови [6] 

Научни рад на скупу међународног значаја, штампан у зборнику извода радова 

(Члан 19/16: 3 бода)                                                                                                                               

Milaković, Anita, Nevena Novaković, Dijana Simonović. 2018. “Consistency and 

transformation of territory in archaeological open-air museum design”. In Built Heritage 

Management and Presentation. Book of Abstracts of International Scientific Conference, 

edited by Nataša Živaljević-Luxor, 53. Belgrade: National Heritage Foundation. ISBN: 978-

86-900570-0-9 

 
Резиме: Рад је сажета дискусија о архитектонском приступу реструктурирања територије. Архитектонски 

приступ се фокусира на реципрочни однос између физичког простора и људских активности, у ширем 



смислу. Међутим, заснива се и на концепту територије – терена велике површине изван историјског 

града, схваћеног као пејзаж који има своје природне карактеристике, али и друштвене процесе и културна 

значења. У овом случају, дизајн се не односи на нове архитектонске форме у празном пространом 

простору, већ на истраживање, посредовање и програм унутар територије. Рад теоријски заступа овакав 

„антропогеографски“ приступ архитектури, према којем су топографија и екологија територије, као и 

њена историја и култура, централни за процес дизајна и његовог резултата. Пројектни фокус на 

територији представљен је и кроз студију случаја урбанистичко-архитектонског пројектовања 

археолошког музеја на отвореном “Стари виногради Чуруг” у Војводини. Студија случаја ће објаснити 

формирање музеја у односу на архитектуру, пејзаж и свакодневни живот старих и нових равничарских 

насеља Војводине.  

Бодови [3]                                                                                                      

Novaković, Nevena. 2017. “Configurational Approach to Revitalisation of Public Life in Mass 

Housing Neighbourhoods”. In Facing post-war urban heritage in Central and Eastern 

Europe. Book of Abstracts of Doctoral conference, edited by Melinda Benkő, 50-51. 

Budapest: Department of Urban Planning and Design at the Budapest University of 

Technology and Economics. ISBN: 978-963-313-271-5 

 
Резиме: Концепт јединице сусједства, као методолошки инструмент планирања и пројектовања стамбених 

насеља, произвео је у различитим окружењима разноврсне ефекте на квалитет живота, али и повезане 

социолошке проблеме, посебно у домену употребе отворених јавних простора. У раду ће бити 

представљен аналитички алат за анализу конфигурација јавних отворених простора унутар сусједстава 

који је дефинисан у облику универзално применљиве типологије. Ова типологија заснива се на 

просторним и социолошким теоријама о односу просторне форме и друштвених процеса. Главна сврха 

примјене типологије је мјерење капацитета урбане структуре и архитектуре сусједства како би се 

подржали обрасци колективне употребе јавних отворених простора. Такође, сврха је да се превазиђе 

анализа јавних отворених простора из перспективе фиксних морфолошких категорија и омогући њихово 

посматрање унутар динамичног односа локалног и глобалног просторног обрасца, као кључног 

генератора животности сусједства. 

Бодови [3]                                                                                                      

Научни рад на скупу националног значаја, штампан у цјелини  

(Члан 19/17: 2 бода)                                                                                                                               

Новаковић, Невена, Анита Милаковић, Дијана Симоновић. 2019. “Историјски урбани 

пејзаж између постојаности и трансформације територије”. У Културно наслеђе, ризици 

и перспективе. Зборник радова, уредник Светлана Димитријевић Марковић, 188-199. 

Београд: Завод за заштиту споменика културе града Београда. ISBN: 978-86-89779-65-3 

 
Резиме: Основна намјера теоријског истраживања је постављање у међусобну релацију два приступа 

просторном мишљењу и дизајну који у фокусу умају контекст: приступ из домена заштите урбаног 

насљеђа и приступ из домена архитектонског дизајна. Приступ под називом историјски урбани пејзаж 

представљен је од стране UNESCO 2005. године у Бечком меморандуму, као концепт који промовише 

свеобухватније разматрање контекста у пракси урбане конзервације. Дефинисан је као резултат 

историјске слојевитости културних и природних вриједности, и који је шири од концепата историјског 

језгра или ансамбла по просторном обухвату и значењу. С друге стране, у раду се разматра претпоставка 

да је архитектура као форма и програм саставни дио контекста и интерпретација постојећих елемента из 

широког територијалног распона. Територијални приступ предлаже активну улогу архитектуре, када је у 

питању контекст. Упућује на разумијевање и прихватање контекста у ширем смислу, као односа између 

људи и простора, којем нова архитектура треба да донесе другачије слојеве, укоријењене у територијалне 

вриједности. Концизна теоријска дискусија усмјерава на 'проширење' приступа историјског урбаног 

пејзажа изван конзерваторске праксе. Препознавање и дефинисање вриједних карактеристика било којег 

урбаног пејзажа може да има нову двоструку улогу: као подршка дизајну нове архитектуре, и као 

подршка заштити културних и историјских вриједности постојећег урбаног пејзажа, који не мора 



обавезно да садржи артефакте вриједне конзервације. У том смислу, рад покреће дискусију о потреби 

свеобухватније визије о будућности и урбанистичким кодовима као инструменту за усмјеравање 

трансформације урбаног пејзажа. Такав приступ је значајан не само у смислу заштите архитектонског 

насљеђа, већ и као средство за усмјеравање просторних процеса урбанизације у више социолошки и 

културолошки осјетљивом маниру.   

Бодови [2]                                                                                                      

Реализован међународни научни пројекат у својству сарадника на пројекту  

(Члан 19/20: 3 бода)                                                                                                                               

Међународни научно-истраживачки пројекат COST (European Cooperation in Science and 

Technology) - TU1204 Хумани градови у умреженом свијету (Transport and Urban 

Development COST Action TU1204 - People Friendly Cities in Data Rich World), 

координатор Trinity College, Dublin School of Engineering, 2013-2017.  

http://www.people-friendly-cities.eu/ 

http://www.cost.eu/COST_Actions/tud/Actions/TU1204 

                                                                                                                                                                                                                                           
Резиме: Истраживање се бави темом у развоју о „паметним и животним“ градовима и подржано је од 

стране Европске мреже градова кандидата. Ова COST акција координира транс-дисциплинарну мрежу 

експерата и стручњака који истражују релацију између "хардвера" и "софтвера" града са потребама 

његових становника и корисника. Истраживање промовише људе у центру процеса управљања и 

дизајнирања градова у контексту савременог развоја технологија. 

Бодови [3]                                                                                                      

Међународни научно-истраживачки пројекат COST (European Cooperation in Science and 

Technology) Action CA18137 Европска стамбена насеља за средњу класу (European 

middle class mass housing), координатор ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa, 

Португал, 2019-2023. https://www.cost.eu/actions/CA18137/#tabs|Name:overview 

 
Резиме: Намјера COST акције је стварање транснационалне мреже европских истраживача који спроводе 

студије о стамбеном простору средње класе изграђеним у Европи од 1950-их (European middle class mass 

housing - MCMH). Ова мрежа ће омогућити развој нових научних приступа путем дискусије, тестирања и 

оцјене студија случаја и њихових различитих методологија и перспектива. MCMH је углавном 

подцијењен као предмет архитектонског и урбанистичког истраживања и још увек недостаје упоредних 

анализа и глобалне перспективе. Број транснационалних публикација и научних скупова је, такође, веома 

мали. Утом смислу, циљ акције је да омогући шире разумевање MCMH, продубљивање текућих 

истраживања и фокусирање на постојеће студије случаја. 

Бодови [3]                                                                                                      

Међународни истраживачки пројекат HERD Промишљање архитектуре и енергетске 

ефикасности објеката и урбаних насеља (Rethinking architecture and energy efficiency in 

buildings and urban development). Координатор пројекта Норвешки универзитет за науку 

и технологију (NTNU), Одсјек за Урбани дизајн и планирање, Тронтхајм, Норвешка, 

2015-2016. 

 
Резиме: Пројекат HERD је пројекат јачања истраживања у образовању на универзитетима западног 

Балкана, финансиран од стране Норвешког Министарства иностраних послова. Енергетски сектор је 

стратешки фокус, засниван се на претходном истраживању и јачању садржаја образовног рада, али такође 

проширујући и продубљујући „хоризонталне“ везе међу универзитетима у региону, пружајући алате 

(обучено особље, докторате, мултифункционалне лабораторије) и приступе (тј. везе индустрије и 

универзитета, узајамно учење кроз љетње школе) који се баве проблемима и указују на излазну стратегију 

засновану на одрживости резултата. 

Бодови [3]                                                                                                      



Уређивање научног тематског зборника међународног значаја 

(Члан 19/23: 8 бодова)                                                                                                                               

Kosanović, Saja, Alenka Fikfak, Nevena Novaković and Tillmann Klein, Eds. 2018. Book 

series Reviews of Sustainability and Resilience of the Built Environment for Education, 

Research and Design, TU Delft Open. 

https://books.bk.tudelft.nl/index.php/press/catalog/series/KLABS 

 
Резиме: Прегледи одрживости и отпорности грађеног окружења за образовање, истраживање и дизајн 

доприносе свеобухватном разумијевању два приступа и њиховим међусобним односима у изграђеном 

окружењу, ретроспективно истражујући њихов развој, бавећи се актуелним проблемима и спекулишући о 

могућој будућности. Едиција од 6 књига представља један од резултата пројекта Ерасмус+, Креирање 

мреже лабораторија знања за одрживу и отпорну грађену средину - KLABS, посвећене успостављању 

свеобухватне образовне платформе у оквиру другог циклуса високог образовања широм региона Западног 

Балкана. 

Бодови 0,75х8= [6]                                                                                                      

Nevena Novaković, Janez P. Grom and Alenka Fikfak, Eds. 2018. Realms of Urban Design: 

Mapping Sustainability, TU Delft Open. ISBN: 978-94-6366-031-0 

 
Резиме: Традиционалне тематске области урбаног дизајна, попут liveability, друштвене интеракције и 

квалитета градског живота, за које се сматра да су уско повезане са урбаним дизајном и посебно са јавним 

простором, одавно су препознате као важне и дале су дисциплини њен идентитет. Књига је 'укоријењена' 

у ова темељна урбанистичка промишљања, али њен главни допринос припада другом дијелу наслова 

књиге - дискурсу о одрживости. Поглавља књиге, разматрана у целини, наглашавају значај дисциплине и 

дизајнерског начина размишљања у контексту дискусије о савременој убразној и непредвидивој 

трансформацији животне средине. Публикација је избор рецензираних радова у оквиру тематске серије 

под насловом Reviews of Sustainability and Resilience of the Built Environment for Education, Research and 

Design. 

Бодови [8]                                                                                                      

Уређивање научног тематског зборника националног значаја 

(Члан 19/25: 5 бодова)                                                                                                                               

Saja Kosanović, Nevena Novaković i Alenka Fikfak, Ur. 2018. Pregledi održivosti i 

otpornosti građene sredine, TU Delft Open. ISBN: 978-94-6366-088-4 

 
Резиме: Одржива и отпорна грађена средина је сложен систем чије се значење континуално развија. Циљ 

ове публикације је да проблему одрживости и отпорности приступи кроз систематско истраживање 

различитих сегмената и размјера изграђеног окружења, односно да представљањем прегледних радова 

(поглавља), међу којима је успостављена одговарајућа функционална веза, подстакне развој 

специјализованог знања, подигне критичку свијест о потреби за интердисциплинарним и 

трансдициплинарним истраживањем и ојача везу између универзитетског образовања и научног 

истраживања. Анализа развоја одрживости и отпорности, истраживање актуелних питања и предвиђања о 

могућој одрживој и отпорној будућности заједно омогућавају свеобухватно разумијевање ових концепата 

и њихових међусобних односа у контексту грађене средине. Публикација је избор рецензираних радова, 

објављених на енглеском језику у оквиру тематске серије под насловом Reviews of Sustainability and 

Resilience of the Built Environment for Education, Research and Design.  

Бодови [5]                                                                                                      

Уређивање зборника саопштења националног научног скупа 

(Члан 19/28: 1 бод)                                                                                                                               

Станковић, Миленко, Наида Мемић, Невена Новаковић, Мартина Мишић, Ур. 2015. 

Зборник радова научно-стручне конференције са међународним учешћем Сфера 2015. 



Обликовање и технологије архитектонских отвора. Мостар: Маркетиншка и издавачка 

агенција Сфера, Архитектонско-грађвинско-геодетски факултета Универзитета у Бањој 

Луци. ISBN 978-99976-663-0-7 

 
Резиме: Зборник радова научно-стручне конференције са међународним учешћем Сфера 2015. 

Обликовање и технологије архитектонских отвора садржи поглавља која преиспитују научна, односно 

технолошка достигнућа и професионална опредјељења у контексту производње, примјене и обликовања 

архитектонских или грађевинских отвора, као једне од важних актуелних стручних тема. У Зборнику су 

садржани научни и стручни радови аутора који долазе из пет различитих земаља: Италије, Словеније, 

Хрватске, Србије и Босне и Херцеговине. Аутори радова су се бавили различитим аспектима и питањима 

која се тичу архитектонских отвора као саставног дијела објекта и простора: обликовањем, технолошким 

перформансама, структуралним квалитетима, грађевинским прописима, функционалним захтјевима, 

сигурношћу, енергетском ефиксношћу, здрављем и комфором, историјским развојем. 

Бодови 0,75х1= [0,75]                                                                                                      

Кратко или претходно саопштење 

(Члан 19/42: 1 бод)                                                                                                                               

Novaković, Nevena, Anita Milaković. 2015. Претходно саопштење „Dialectics of human 

and techno centric approaches in urban design”. Early Stage Researcher symposium within 

COST Action TU1204. Мадрид, Шпанија. 

 
Резиме: Дихотомија технолошког и хуманог приступа је једно од кључних питања у обликовању градова 

од средине 20. века. Овај рад представља кратак преглед критичке дебате о техно-центричним 

приступима заснованим на модерном урбанистичком планирању и дизајну, али и хуманије оријентисаног 

приступа у дизајнирању градова који се генерише у шездесетим годинама. Главни циљ рада је заступање 

архитектуре и урбанизма осјетљивих на потребе корисника урбаног простора у конетксту дијалектике 

људских и техно-центричних приступа у урбаном дизајну данас. Овај приступ плази од претпоставке да је 

град просторни оквир који пружа вишеструке изборе у свакодневном животу с фокусом на људе, обрасце 

кориштења простора и њихове односе с просторном конфигурацијом. У савременом контексту у којем је 

свакодневно окружење богато подацима, технологија је његов саставни дио, али хумани приступ је још 

увек фундаменталан за урбани дизајн. 

Бодови [1]                                                                                                      

Награда или признање на међународној изложби из области архитектуре, 

урбанизма и дизајна са каталогом (Члан 20/16: 4 бода)                                                                                                                               

Изложба 25. међународни салони урбанизма, Сремска Митровица, Србија, 2016. 

Трећа награда за рад „Студија за активирање развојних потенцијала спомен подручја 

„Башта сљезове боје“ у Хашанима, општина Крупа на Уни“, у категорији Заштита 

амбијенталног и градитељског наслеђа кроз студије, истраживања и пројекте. Аутори 

Дијана Симоновић, Невена Новаковић, Тијана Вујичић, Анита Милаковић, Уна 

Умићевић, Горан Симоновић. 

Бодови [4]                                                                                                      

Изложба 24. међународни салони урбанизма, Ниш, Србија, 2015. 

Друга награда за међународни научно-истраживачки пројекат Browninfo - 

Методолошки оквир за креирање интерактивне базе података браунфилд локација, у 

категорији Истраживања и студије из области просторног и урбанистичког планирања. 

Аутори Миленко Станковић, Александра Ђукић (руководилац пројекта), Тијана 

Вујичић (координатор пројекта), Бранкица Милојевић, Миодраг Ралевић,  Александра 

Крстић-Фурунџић, Љубиша Прерадовић, Дијана Симоновић, Малина Чворо, Невена 

Новаковић, Тања Тркуља, Максим Шестић, Дубравко Алексић, Анита Милаковић, 



Јелена Медић, Далибор Илић. 

Бодови [4]                                                                                                      

Учешће на међународној изложби из области архитектуре, урбанизма и дизајна са 

каталогом (Члан 20/18: 2 бода)                                                                                                                               

Изложба 27. међународни салони урбанизма, Рума, Србија, 2018. 

Идејни урбанистичко-архитектонски пројект Археолошког музеја на отвореном "Стари 

виногради" у Чуругу, изложен у категорији Урбанистички пројекти и реализације. 

Аутори Дијана Симоновић,  Невена Новаковић, Анита Милаковић, Маја Радмановић, 

Стефан Илишковић. 

Бодови [2]                                                                                                      

Учешће на националној изложби из области архитектуре, урбанизма и дизајна са 

каталогом (Члан 20/18: 2 бода)                                                                                                                               

Изложба Чуруг - на удару империја: 20 година археолошке експедиције, Музеј Војводине 

у Новом Саду, 2018. 

Идејни урбанистичко-архитектонски пројекат Археолошког музеја на отвореном "Стари 

виногради" у Чуругу. Аутори Дијана Симоновић, Невена Новаковић, Анита Милаковић, 

Маја Радмановић, Стефан Илишковић. 

Бодови [2]                                                                                                      

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 75,75 

 

г) Образовна дјелатност кандидата: 

Образовна дјелатност прије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  сврстаних по категоријама 

из члана 21.) 

Признања и награде студената у иностранству под менторством кандидата 

(Члан 21/19) 

Изложба 21. међународни салон урбанизма, Лесковац, Србија, 2012.  

Студентски рад: Пригрлити контекст/ Embracing Context – Друга подијељена награда у 

категорији студентских радова. Студенти аутори: Наташа Злокапа, Ивана Рајковача,  

Слободан Гелић, студенти другог циклуса студија. Ментори: др Александра Ђукић, 

ванредни професор, др Миленко Станковић, редовни професор, др Невена Новаковић, 

виши асистент, Дубравко Алексић, виши асистент, Анита Зрнић, виши асистент. 

Изложба 21. 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. 

Менторство кандидата за учешће студената у културном животу у иностранству 

(Члан 21/21) 

Изложба 23. 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. 

Изложба 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 1: 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 Миленко Станковић, редовни професор, др 

Невена Новаковић, виши асистент, Дубравко Алексић, виши асистент, Анита Зрнић, 

виши асистент. 

 

Студентски рад 2: 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. 

Изложба 22. међунaрoдни салон урбанизма, Ниш, Србија, 2013. 

Студентски рад 1: Урбана регенерација браунфилд подручја „Руди Чајавец“ у 

Бањалуци/ Urban regeneration of the brownfield area “Rudi Čajavec” in Banjaluka. 

Студенти аутори: Бојана Радић, Биљана Секулић, Маја Гаврић, студенти другог циклуса 

студија.  

Студентски рад 2: Колаж урбаних пукотина/ Collage of Urban Cracks. Студенти аутори: 

Драгана Штрбац, Кристина Дошлић, Марија Миљановић, студенти другог циклуса 

студија. Ментори: др Александра Ђукић, ванредни професор, др Миленко Станковић, 

редовни професор, др Невена Новаковић, виши асистент, Анита Зрнић, виши асистент. 

Међународни студентски конкурс Schindler Award 2012, Берн, Швајцарска, 2012. 

Студентски рад 2:  Урбане паузе/ Urban Stop. Студенти аутори: Александар Ђукић, 

Адријана Илић, Наташа Новаковић, студенти другог циклуса студија. 

Студентски рад 3: Зид који повезује/ The Connecting Wall. Студенти аутори: Сања 

Глишић, Бојан Пејичић, Звјездана Амиџић, студенти другог циклуса студија. 

Ментори: др Александра Ђукић, ванредни професор, др Миленко Станковић, редовни 

професор, др Невена Новаковић, виши асистент, Дубравко Алексић, виши асистент, 

Анита Зрнић, виши асистент. 

Изложба 21. међународни салон урбанизма, Лесковац, Србија, 2012.  

Студентски рад 1: Урбана регенерација културне четврти у историјском језгру Берна/ 

Urban Regeneration Of Cultural District In Historical Center Of Bern. Студенти аутори: 

Благоја Недимовић,  Небојша Убипарип, Јелена Јериловић, студенти другог циклуса 

студија.  

Студентски рад 2: Зид који повезује/ The Connecting Wall. Студенти аутори: Сања 

Глишић, Бојан Пејичић, Звјездана Амиџић, студенти другог циклуса студија. 

Ментори: др Александра Ђукић, ванредни професор, др Миленко Станковић, редовни 



професор, др Невена Новаковић, виши асистент, Дубравко Алексић, виши асистент, 

Анита Зрнић, виши асистент. 

 

Образовна дјелатност послије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  и број бодова сврстаних по 

категоријама из члана 21.) 

Други облици међународне сарадње (конференције, скупови, радионице, едукација 

у иностранству) (Члан 21/10: 3 бода) 

Академска размјена за наставнике. Erasmus+ International mobility for training, 

Универзитет у Глазгову, Урбане студије, Велика Британија, 10.1 – 19.1.2018. 

Бодови [3]                                                                                                      

Студијска посјета и радионица у оквиру Еразмус + пројекта KLABS - Креирање мреже 

лабораторија знања за одрживу и отпорну животну средину (Creating the Network of 

Knowledge Labs for Sustainable and Resilient Environments) на Архитектонском одсјеку 

Унивезитета Стратклајд у Глазгову, Велика Британија, 31.05 - 02.06.2017. године. 

Бодови [3]                                                                                                      

Студијска посјета и радионица у оквиру Еразмус + пројекта KLABS - Креирање мреже 

лабораторија знања за одрживу и отпорну животну средину (Creating the Network of 

Knowledge Labs for Sustainable and Resilient Environments) на Архитектонском факултету 

Универзитета у Љубљани, Словенија, 11.09 - 13.09.2017. године. 

Бодови [3]                                                                                                      

Студијска посјета и радионица у оквиру Еразмус + пројекта KLABS - Креирање мреже 

лабораторија знања за одрживу и отпорну животну средину (Creating the Network of 

Knowledge Labs for Sustainable and Resilient Environments) на Универзитету архитектуре 

IUAV у Венецији, Италија, 13.07 - 15.07.2016. 

Бодови [3]                                                                                                      

Студијска посјета и радионица у оквиру Еразмус + пројекта KLABS - Креирање мреже 

лабораторија знања за одрживу и отпорну животну средину (Creating the Network of 

Knowledge Labs for Sustainable and Resilient Environments) на Архитектонском факултету 

RWTH Универзитета у Ахену, Њемачка, 14.12 - 16.12.2016. године. 

Бодови [3]                                                                                                      

Члан комисије за одбрану рада другог циклуса (Члан 21/14: 2 бода) 

Члан комисије за одбрану завршног рада другог циклуса под називом 

„Трансформабилни мобилијар у функцији унапређења јавних градских простора“ 

кандидата Анђеле Шпановић, 2019. 

Бодови [2] 

Члан комисије за одбрану завршног рада другог циклуса под називом „Истраживање 

могућности унапређења методологије зонирања простора у функцији флексибилног 

проведбеног планирања“ кандидата Иване Рајковача, 2016. 

Бодови [2] 

Менторство кандидата за завршни рад првог циклуса (Члан 21/18: 1 бод) 

Менторство кандидата Ирене Боснић за завршни рад првог циклуса студија под називом 

„Прилагођавање градских улица Приједора култури бициклизма“, 2019. 

Бодови [1] 

Менторство кандидата Марије Лукач за завршни рад првог циклуса студија под називом 



„Идејни урбанистички пројекат мреже културних и туристичких рута у селу Хашани“, 

2016.  

Бодови [1] 

Менторство кандидата Драгане Љубоја за завршни рад првог циклуса студија под 

називом „Идејни урбанистички пројекат централног друштвеног простора села 

Хашани“, 2016. 

Бодови [1] 

Признања и награде студената у иностранству под ментроством кандидата (Члан 

21/19: 2 бода) 

Изложба 27. међународни салони урбанизма, Рума, Србија, 2018. 

Признање за студентски рад „Сретнимо се тамо гдје се сусрећу ријеке“. Студент аутор 

Срђана Борковић. Ментори: доц. др Невена Новаковић, Анита Милаковић, в. асистент, 

др Исидора Каран. 

Бодови [2] 

Изложба 25. међународни салон урбанизма, Сремска Митровица, Србија, 2016. 

Друга награда за студентски рад „Пејзаж спонтаности“, идејни урбанистички и 

архитектонски пројекат вртића у Бањалуци. Студент аутор Дајана Папаз. Ментори: доц. 

др Невена Новаковић, доц. др Дијана Симоновић, Анита Милаковић, в. aсистент, проф. 

др Миленко Станковић, Диана Ступар, в. асистент. 

Бодови 0,5х2= [1] 

Менторство кандидата за учешће студената у културном животу у иностранству 

(Члан 21/21: 2 бода) 

Изложба 27. међународни салон урбанизма, Рума, Србија, 2018.  

Студентски рад „Искуси ритам Балканa“. Идејно урбанистичко-архитектонско рјешење 

улазне зоне туристичко-рекреативног центра Балкана, Мркоњић Град. Студенти аутори: 

Маја Вишекруна, Николина Лучић, Биљана Тица, Живко Васиљевић, Горан Поповић. 

Ментори: доц. др Дијана Симоновић, доц. др Невена Новаковић, доц. др Тијана 

Вујичић, др Игор Кувач. 

Бодови 0,75x2= [1,5] 

Изложба 27. међународни салон урбанизма, Рума, Србија, 2018.   

Студентски рад Идејно-урбанистичко рјешење сегмента насеља Пећани, Приједор, 

Босна и Херцеговина. Студент аутор Николина Хасам Дорсен. Ментори: доц. др Дијана 

Cимоновић, доц. др Невена Новаковић. 

Бодови [2] 

Изложба 27. међународни салон урбанизма, Рума, Србија, 2018.   

Студентски рад „Балкана, гдје је одмор авантура“. Идејно урбанистичко-архитектонско 

рјешења улазног дијела Туристичко-рекреативног центра Балкана, Мркоњић Град. 

Студенти аутори: Joвана Јањић, Ивона Кнежевић, Весна Нишић, Стефан Илишковић, 

Николина Ђукелић. Ментори: доц. др Дијана Симоновић, доц. др Невена Новаковић, 

доц. др Тијана Вујичић, др Игор Кувач. 

Бодови 0,75x2= [1,5] 

Изложба 26. међународни салони урбанизма, Ниш, Србија, 2016. 

Студентски рад „Пуњење празнине“. Студент аутор Маја Вишекруна. Ментори: доц. др 

Дијана Симоновић, доц. др Невена Новаковић, доц. др Дубравко Алексић. 



Бодови [2] 

Менторство кандидата за учешће студената у културном животу Републике 

Српске и Босне и Херцеговине (Члан 21/22: 1 бод) 

Годишња изложба студентских радова Архитектура: 22 године Архитектонско-

грађевинско-геодетског факултета, Дом омладине, Бања Лука, 2018. Електронски 

каталог изложбе ISBN 978-99976-675-3-3. 

Бодови [1] 

Изложба студентских конкурсних идејних урбанистичко-архитектонских рјешења 

улазног дијела Туристичко-рекреативног центра Балкана, општина Мркоњић Град, 

Дом културе у Мркоњић Граду. Ментори: доц. др Дијана Симоновић, доц. др Невена 

Новаковић, доц. др Тијана Вујичић и др Игор Кувач, с. сарадник. 

Бодови 0,75x1= [0,75] 

Изложба студентских конкурсних идејних урбанистичко-архитектонских рјешења 

спомен подручја „Башта сљезове боје“ у Хашанима, општина Крупа на Уни. Ментори: 

доц. др Тијана Вујичић, доц. др Невена Новаковић, доц. др Тања Тркуља, Уна 

Умићевић, в. асистент. 

Бодови 0,75x1= [0,75] 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 34,5 

 

 

д) Стручна дјелатност кандидата: 

Стручна дјелатност кандидата  прије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности сврстаних по категоријама из члана 22.) 

 

Стручна књига издата од међународног издавача (Члан 22/1) 

Đukić, 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-građevinsko-geodetski 

fakultet, Deutsche Gesellschaft fuer Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, INOVA 

informatički inženjering. ISBN 978-99955-752-1-2 1 

Верификован архитектонски, урбанистички план или студија (Члан 22/14) 

Главни пројекат индивидуалног стамбеног објекта у насељу Пријечани у Бањалуци. 

Носилац израде пројекта: Архитектонско-грађевински факултет Универзитета у Бањој 

Луци, број 02/13. Главни и одговорни пројектант: др Дијана Симоновић, дипл.инж.арх. 

Аутор пројекта: др Невена Новаковић, дипл.инж.арх. Пројекат верификован од стране 

Одјељења за просторно уређење Града Бањалука под бројем: 03-361-40/2013. дана 

30.5.2014. Објекат изграђен. 

 

Стручна дјелатност кандидата (послије последњег избора/реизбора) 
(Навести све активности и број бодова сврстаних по категоријама из члана 22.) 

 

Рад у зборнику радова националног стручног скупа (Члан 22/6: 2 бода) 

Станковић, Миленко, Цупач Радушка, Саша Чворо, Невена Новаковић. 2015. 



"Енергетска ефикасност и смањење емисије СО2 - зграда АГГФ-а у Бањој Луци". У 

Савремена теорија и пракса у градитељству, 549-556. Завод за изградњу Бања Лука, 

Универзитет у Бањој Луци, Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет. 
 

Резиме: Пројекат нове зграде Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета је кандидован као Мјера 

за ублажавање климатских промјена (NAMA – National Appropriate Mitigation Action) према Оквирној 

конвенцији Уједињених нација за климатске промјене (UNFCCC). Основни циљ пројекта је рјешавање 

проблема просторних и технолошких капацитета помоћу изградње енергетски ефикасне и по природу 

пријатељски настројене зграде. Циљ је успоставити одрживи инструмент за управљање енергијом зграде 

који ће омогућити смањење емисије CO2 у односу на емисију СО2 образовних објеката са типичном 

просторном конфигурацијом и материјализацијом у Бањој Луци. 

Бодови 0,75х2= [1,5]                                                                                                      

Реализован национални стручни пројекат у својству сарадника на пројекту (Члан 

22/12: 1 бод) 

Пројекат NAMA (Nationally Appropriate Mitigation Action) Одржива и енергетски 

ефикасна зграда Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета (Sustainable and 

energy efficient building of Faculty of Architecture, Civil engineering and Geodesy). 

Координатор пројекта UNDP БиХ, 2015.  
 

Резиме: Пројекат нове зграде Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета је кандидован као Мјера 

за ублажавање климатских промјена (NAMA – National Appropriate Mitigation Action) према Оквирној 

конвенцији Уједињених нација за климатске промјене (UNFCCC). Основни циљ пројекта је рјешавање 

проблема просторних и технолошких капацитета помоћу изградње енергетски ефикасне и по природу 

пријатељски настројене зграде. Циљ је успоставити одрживи инструмент за управљање енергијом зграде 

који ће омогућити смањење емисије CO2 у односу на емисију СО2 образовних објеката са типичном 

просторном конфигурацијом и материјализацијом у Бањој Луци.  

Бодови [1]                                                                                                      

Верификован архитектонски, урбанистички план или студија (Члан 22/14: 2 бода) 

Студија за активирање развојних потенцијала спомен подручја „Башта сљезове боје“ у 

Хашанима, општина Крупа на Уни, Универзитет у Бањој Луци Архитектонско-

грађевинско-геодетски факултет, 2015. Аутори доц. др Дијана Симоновић, доц. др 

Невена Новаковић, доц. др Тијана Вујичић, Анита Милаковић, Уна Умићевић, доц. др 

Грујић Југослав, Горан Симоновић. 

 

Бодови 0,3х2= [0,6]                                                                                                      

Остале професионалне активности на Универзитету и ван Универзитета које 

доприносе повећању угледа Универзитета (Члан 22/22: 2 бода) 

Вршење дужности на АГГФ: 

- Продекан за научно-истраживачки рад Архитектонско-грађевинско-геодетског 

факултета, 2015-2016; 

- Члан Комисије АГГФ за израду плана и програма новог студијског програма 

другог циклуса Архитектура и урбанизам, 2016-2017; 

- Члан Комисије АГГФ за израду новог наставног плана и програма студијског 

програма Архитектура, 2017-2018. 

 Бодови [2]                                                                                                      

Учешће у међународним пројектима за унапређење образовања: 

- Институционални координатор, ERASMUS+ пројекат К1 за академску размјену 

између Универзитета архитектуре у Венецији (IAUV) и Универзитета у Бањој 



Луци и АГГФ. 

- Институционални координатор, ERASMUS+ пројекат 561675-EPP-1-2015-1-XK-

EPPKA2-CBHE-JP (2015-3764/001-001) – Креирање мреже лабораторија знања за 

одрживу и отпорну грађену средину (Creating the Network of Knowledge Labs for 

Sustainable and Resilient Environments - KLABS). Координатор пројекта 

Универзитет у Косовској Миторвици, Косово*), https://www.klabs.pr.ac.rs;  

- Истраживач и члан УБЛ тима за реализацију, TEMPUS пројекат 530696-

TEMPUS-1-2012-1-BE-TEMPUS-SMGR Компаративно оцјењивање као средство 

за побољшање учинка високог образовања (Benchmarking as a tool for 

improvement of Higher Education Institution Performance - BIHTEK). Координатор 

пројекта KU Leuven, Technology Campus Ghent, Белгија; 

- Члан УБЛ тима за реализацију, ERASMUS MUNDUS Partnership Action JoinEU-

SEE IV. Координатор пројекта Карл Франц Универзитет у Грацу, Аустрија; 

- Члан АГГФ тима за реализацију, Twinning Project BA 11 IB OT 03 Јачање 

институција и капацитета за имплементацију ЕУ Директиве о регулисаним 

професијама, радна група за архитектуру (Strengthening institutions and capacities 

for implementation of EU Directive on regulated professions, work group for 

architecture – ARCHEDU). Координатор Регионална развојна агенција Senec - 

Pezinok, Словачка Република. 

Бодови [10]                                                                                                      

Модератор панела “Re:housing” на међународној манифестацији Days of Architecture 

Banja Luka 2019/Дани архитектуре Бања Лука 2019. 

https://arch-days.com/2019/07/01/dabl19-rehousing-panel-diskusija/ 

 

Модератор радионице Урбани кафе: Бања Лука...2030...2040, у организацији 

Универзитета у Бањој Луци и Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета, 

Центра за одрживост и интегративни дизајн Универзитета у Бањој Луци и Градске 

управе Бања Лука. Координатори организације скупа: Тијана Вујичић и др Игор Кувач, 

Бања Лука, 2. март 2018. 

Бодови [4]                                                                                                      

Рецензент међународних и националних научних часописа: 

- Urban Planning and Transport Research. Издавач: Taylor and Francis Group. 

https://www.tandfonline.com/loi/rupt20 

- Facta Universitatis. Architecture and Civil Engineering Series.  Издавач: 

Универзитет у Нишу, Србија. http://facta.junis.ni.ac.rs/ 

- AGG+ Journal for Architecture, Civil Engineering, Geodesy and related fields. 

Издавач: Универзитет у Бањој Луци, Архитектонско-грађевинско-геодетски 

факултет. 

http://aggf.unibl.org/sr/djelatnost/casopis-agg 

Бодови [4]                                                                                                      

Члан научног одбора међународних конференција: 

- STEPGRAD 2018 - International scientific conference on contemporary theory and 

practice in construction XIII, мај 24-25, 2018, Бања Лука, Босна и Херцеговина. 

http://stepgrad.aggf.unibl.org/en/scientific-committee/ 

- 6th Annual European Sustainable Development Symposium, 1-3 јуни, 2016, Гранада 



(Архитектонски факултет), Шпанија. 

- 3rd International conference CICOP BIH – The Importance of Place, 21 – 24 октобар, 

2015, Сарајево, Босна и Херцеговина. 

- Scientific and technical conference with international participation SFERA 2015: 

Design and technologies of architectural openings, 12 – 13 новембар, 2015, Мостар, 

Босна и Херцеговина. 

Бодови [8]                                                                                                      

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 31,1 

 

 

Вредновање наставничких способности за наставнике и сараднике који су 

изводили предавања на Универзитету у Бањој Луци  
(Члан 25.) 

Према студентској анкети о квалитету наставе у љетном семестру академске 2018/2019 

године, кандидат је оцијењен средњом оцјеном 4,51 за извођење предавања на предмету 

Урбанистичка композиција, ОА07УК. 

(Број анкетираних студената/ број студената који је слушао наставу – 23/40. Анкета се не узима 

обзир за вредновање због броја анкетираних студената, члан 20. Правилника о анкетирању 

студената о кавлитету наставног процеса) 

Према студентској анкети о квалитету наставе у љетном семестру академске 2018/2019 

године, кандидат је оцијењен средњом оцјеном 4,56 за извођење вјежби на предмету 

Урбанистичка композиција, ОА07УК. 

(Број анкетираних студената/ број студената који је слушао наставу – 14/40. Анкета се не узима 

обзир за вредновање због броја анкетираних студената, члан 20. Правилника о анкетирању 

студената о кавлитету наставног процеса) 

Према студентској анкети о квалитету наставе у љетном семестру академске 2018/2019 

године, кандидат је оцијењен средњом оцјеном 4,75 за извођење вјежби на предмету 

Урбанистичко пројектовање 2, ОА07УП2. 

(Број анкетираних студената/ број студената који је слушао наставу – 8/43. Анкета се не узима 

обзир за вредновање због броја анкетираних студената, члан 20. Правилника о анкетирању 

студената о кавлитету наставног процеса) 

Према студентској анкети о квалитету наставе у зимском семестру академске 2018/2019 

године, кандидат је оцијењен средњом оцјеном 4,66 за извођење предавања на предмету 

Урбанистичка техника, ОА07УТ. 

(Број анкетираних студената/ број студената који је слушао наставу – 21/44. Анкета се не узима 

обзир за вредновање због броја анкетираних студената, члан 20. Правилника о анкетирању 

студената о кавлитету наставног процеса) 

Према студентској анкети о квалитету наставе у зимском семестру академске 2018/2019 

године, кандидат је оцијењен средњом оцјеном 4,58 за извођење вјежби на предмету 

Урбанистичка техника, ОА07УТ. 

(Број анкетираних студената/ број студената који је слушао наставу – 11/44. Анкета се не узима 

обзир за вредновање због броја анкетираних студената, члан 20. Правилника о анкетирању 

студената о кавлитету наставног процеса) 

Према студентској анкети о квалитету наставе у зимском семестру академске 2018/2019 

године, кандидат је оцијењен средњом оцјеном 4,61 за извођење вјежби на предмету 

Урбанистичко пројектовање 1, ОА07УП1. 



(Број анкетираних студената/ број студената који је слушао наставу – 3/41. Анкета се не узима 

обзир за вредновање због броја анкетираних студената, члан 20. Правилника о анкетирању 

студената о кавлитету наставног процеса) 

Према студентској анкети о квалитету наставе у зимском семестру академске 2018/2019 

године, кандидат је оцијењен средњом оцјеном 4,48 за извођење предавања на предмету 

Урбанизација у земљама западног Балкана (студијски програм другог циклуса 

Архитектура и урбанизам), УЗБ. 

(Број анкетираних студената/ број студената који је слушао наставу – 4/9. Анкета се не узима 

обзир за вредновање због броја анкетираних студената, члан 20. Правилника о анкетирању 

студената о кавлитету наставног процеса) 

Према студентској анкети о квалитету наставе у зимском семестру академске 2018/2019 

године, кандидат је оцијењен средњом оцјеном 4,75 за извођење вјежби на предмету 

Урбанизација у земљама западног Балкана (студијски програм другог циклуса 

Архитектура и урбанизам), УЗБ. 

(Број анкетираних студената/ број студената који је слушао наставу – 4/9. Анкета се не узима 

обзир за вредновање због броја анкетираних студената, члан 20. Правилника о анкетирању 

студената о кавлитету наставног процеса) 

Према студентској анкети о квалитету наставе у љетном семестру академске 2017/2018 

године, кандидат је оцијењен средњом оцјеном 4,95 за извођење предавања на предмету 

Урбанистичка композиција, ОА07УК. 

(Број анкетираних студената/ број студената који је слушао наставу – 2/30. Анкета се не узима 

обзир за вредновање због броја анкетираних студената, члан 20. Правилника о анкетирању 

студената о кавлитету наставног процеса) 

Према студентској анкети о квалитету наставе у љетном семестру академске 2017/2018 

године, кандидат је оцијењен средњом оцјеном 4,73 за извођење вјежби на предмету 

Урбанистичка композиција, ОА07УК. 

(Број анкетираних студената/ број студената који је слушао наставу – 1/30. Анкета се не узима 

обзир за вредновање због броја анкетираних студената, члан 20. Правилника о анкетирању 

студената о кавлитету наставног процеса) 

Према студентској анкети о квалитету наставе у љетном семестру академске 2017/2018 

године, кандидат је оцијењен средњом оцјеном 4,85 за извођење вјежби на предмету 

Урбанистичко пројектовање 2, ОА07УП2. 

(Број анкетираних студената/ број студената који је слушао наставу – 5/41. Анкета се не узима 

обзир за вредновање због броја анкетираних студената, члан 20. Правилника о анкетирању 

студената о кавлитету наставног процеса) 

Према студентској анкети о квалитету наставе у зимском семестру академске 2017/2018 

године, кандидат је оцијењен средњом оцјеном 4,31 за извођење предавања на предмету 

Урбанистичка техника, ОА07УТ. 

(Број анкетираних студената/ број студената који је слушао наставу – 7/32. Анкета се не узима 

обзир за вредновање због броја анкетираних студената, члан 20. Правилника о анкетирању 

студената о кавлитету наставног процеса) 

Према студентској анкети о квалитету наставе у зимском семестру академске 2017/2018 

године, кандидат је оцијењен средњом оцјеном 5,00 за извођење вјежби на предмету 

Урбанистичка техника, ОА07УТ. 

(Број анкетираних студената/ број студената који је слушао наставу – 1/32. Анкета се не узима 

обзир за вредновање због броја анкетираних студената, члан 20. Правилника о анкетирању 

студената о кавлитету наставног процеса) 



Према студентској анкети о квалитету наставе у зимском семестру академске 2017/2018 

године, кандидат је оцијењен средњом оцјеном 4,17 за извођење вјежби на предмету 

Урбанистичко пројектовање 1, ОА07УП1. 

(Број анкетираних студената/ број студената који је слушао наставу – 14/47. Анкета се не узима 

обзир за вредновање због броја анкетираних студената, члан 20. Правилника о анкетирању 

студената о кавлитету наставног процеса) 

Студентска анкета о квалитету наставе у академској 2016/2017 и 2015/16 години није 

спроведена на АГГФ. 

Према студентској анкети о квалитету наставе у љетном семестру академске 2014/2015 

године, кандидат је оцијењен средњом оцјеном 4,41 за извођење предавања на предмету 

Урбанистичка композиција, ОА07УК. 

(Број анкетираних студената/ број студената који је слушао наставу – 41/52.) 

Према студентској анкети о квалитету наставе у љетном семестру академске 2014/2015 

године, кандидат је оцијењен средњом оцјеном 4,31 за извођење предавања на предмету 

Урбанистичка композиција, ОА07УК. 

(Број анкетираних студената/ број студената који је слушао наставу – 20/26.) 

Према студентској анкети о квалитету наставе у љетном семестру академске 2014/2015 

године, кандидат је оцијењен средњом оцјеном 4,26 за извођење вјежби на предмету 

Урбанистичко пројектовање 2, ОА07УП2. 

(Број анкетираних студената/ број студената који је слушао наставу – 10/15.) 

Просјечна оцјена свих вредновања 4,32. Бодови [8]                                                                                                       

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 8 

 

Укупан број бодова првог кандидата: 

 
 

Научна/ умјетничка дјелатност кандидата. (Члан 19 и 20)                                    75,75 

Образовна дјелатност кандидата. (Члан 21)                                                                                                                                                                                                                   34,50 

Стручна дјелатност кандидата. (Члан 22)                                                                                                                                                                                                                    31,10 

Вредновање наставничких способности (Члан 25) 8,00 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       149,35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Други кандидат 
 

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

- Техноекономски-инжењеринг Подгорица, 
(1996-1999); 
- Архитектонско-грађевинско-геодетски 
факултет Универзитета у Бањој Луци 
(1999–данас).

Радна мјеста: - Архитекта-конзерватор (1993-1996); 
- Архитекта - сарадник у пројектима (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 (2006-2015) 
- Наставник за ужу научну област 
Урбанизам и планирање простора – доцент 
(2015- сада). 

Чланство у научним и стручним 
организацијама или удружењима: 

- Члан Удружења урбаниста Србије од 
2000. године; 
- Члан Савеза архитеката Републике 
Српске од 2007. године; 
- Члан међународног удружења музејских 
радника ICOM од 2009. године. 

  
б) Дипломе и звања: 
Основне студије 

Назив институције: Архитектонски факултет - Универзитет у 
Београду

Звање: Дипломирани инжењер архитектуре 
Мјесто и година завршетка: Београд, 1993.  

   Просјечна оцјена из цијелог студија: 7,69
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 завршетка: Београд, 2006.  
Наслов завршног рада: Компаративна анализа развоја урбаног 



 

идентитета градова Бањалуке и Граца 

Научна/умјетничка област (подаци из 

дипломе): 

Научна област: Архитектура и урбанизам; 

Ужа научна област: урбанизам и просторно 

планирање 

Просјечна оцјена: 9,63 

Докторске студије/докторат: 

Назив институције: Универзитет у Бањој Луци, Архитектонско 

-грађевинско-геодетски факултет 

Мјесто и година одбране докторске 

дисертација: 

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): 

Доктор техничких наука из области 

архитектуре и урбанизма 

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, Стручни 

сарадник у настави за ужу научну област 

Урбанизам и планирање простора, 2004. 

- 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. 

 - Универзитет у Бањој Луци, Наставник за 

ужу научну област Урбанизам и планирање 

простора – доцент, 2015. 

 

 

в) Научна/умјетничка дјелатност кандидата 

Радови прије посљедњег избора/реизбора 
(Навести све радове сврстане по категоријама из члана 19. или члана 20.) 

 

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

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 



Поглавље у монографији међународног значаја (Члан 19/11) 

Vujičić, Tijana, Dijana Simonović. 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“. In BROWNINFO. Toward a Methodological Framework for Brownfield 

Database Development, edited by Đukić, Aleksandra, Dijana Simonović, Tijana Vujičić, 135-

156. Banjaluka: University of Banjaluka, Faculty of Architecture, Civil Engineering and 

Geodesy. ISBN 978-9995-5752-3-6 

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“. In BROWNINFO. Toward a Methodological Framework for Brownfield Database 

Development, edited by Đukić, Aleksandra, Dijana Simonović, Tijana Vujičić, 23-41. 

Banjaluka: University of Banjaluka, Faculty of Architecture, Civil Engineering and Geodesy. 

ISBN 978-9995-5752-3-6 

Прегледни научни рад у научном часопису националног значаја (Члан 19/12) 

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 

Симоновић, Дијана, Тијана Вујичић. 2014. „Значај валоризације и реактивације 

индустријског насљеђа XX вијека за културни идентитет Републике Српске“. АГГ+ 

часопис за архитектуру, грађевинарство, геодезију и сродне научне области, 2: 16-30, 

ISSN 2303‐6036, DOI 10.7251/AGGPLUS1402016S 

Научни рад на научном скупу међународног значаја, штампан у цјелини (Члан 

19/15) 

Simonović, Goran, Nevena Novaković and Dijana Simonović. 2015. „Cultural Landscape 

Preservation - an Integral Approach – The Program of Revitalization of the Complex of Fort 

Kastel in Banja Luka." In Proceedings of ICOMOS Regional Scientific Conference - 

Proposals for Recovery and Revitalization of Heritage in the Region of South East Europe. 

Niš: Građevinsko-arhitektonski fakultet. 

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 Đukić, 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 

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. ISBN978-86-89111-03-3 

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 

Научни рад на научном скупу међународног значаја, штампан у зборнику извода 

радова (Члан 19/16) 

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, 2nd International Scientific Conference Regional Development, 

Spatial Planning and Strategic Governance. Beograd: IAUS. 

Научни рад на научном скупу националног значаја, штампан у цјелини 

(Члан 19/17) 

Đukić, 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 

Реализован међународни научни пројекат у својству сарадника на пројекту 

(Члан 19/20) 

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 

Уређивање научне монографије међународног значаја (Члан 19/23) 

Đukić, 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 

Прегледни рад (Члан 19/29) 

Simonović, Dijana. 2013. „Rehabilitation of Urban Identity of Cities in the Banjaluka Region 

Through Urban Form Regulation“, SPATIUM International Review, 30: 28-32. Belgrade: 

IAUS.  

UDC 711.4:502.131.1 (497.6); Review paper DOI: 10.2298/SPAT1330028S 

 

Радови послије последњег избора/реизбора 
(Навести све радове, дати њихов кратак приказ и број бодава  сврстаних  по категоријама из члана 19. 

или члана 20.) 

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

Simonović, Dijana. 2018. “Urban Form in the Context of Sustainability and Resilience”. In 

Realms of Urban Design: Mapping Sustainability, edited by Novaković, Nevena, Janez P. 

Grom and Alenka Fikfak, 097-137. TU Delft Open. ISBN 978-94-6366-031-0 

 
Резиме: Урбана форма је препозната као пресечна тачка, место сусрета и извориште теоријског и 

практичног бављења; оно је одраз и оквир научне и стручне активности приликом израде концепта 

просторног уређења и успостављања урбаног реда. Теоријска истраживања урбане окружења, виде урбану 

форму као хетерогени и сложени урбани феномен, а његова савремена истраживања инсистирају на 

интердисциплинарности и контекстуализацији. У том смислу, фокус је на разумевању урбане форме у 

релацији са друштвеним, економским, културним и проблемима животне средине. Посебно се наглашава 

контекстуализација урбане форме, схваћена као паралелно разматрање низа просторних и временских 

аспеката у сврху разумевања његове сложености. Урбана форма се посматра из перспективе урбане 



морфологије, као неодвојива од урбаног пејзажа, да би се разумела њена сложеност и вишезначност. 

Битно је сагледавање различитих аспеката и слојева простора као урбани пејзаж, и разумевање урбане 

форме кроз процес пројектовања и обликовања.  
Бодови [10] 

Vujičić, Tijana, Simonović Dijana. 2019. “Urban-Rural Synergy in Shrinking Regions 

Through Application of e-co Model”. In Handbook of Research on Urban-Rural Synergy 

Development through Housing, Landscape, and Tourism, edited by Aleksandra Krstić-

Furundžić, Aleksandra Djukić, 335-361. IGI Global. ISBN10 1522599320. DOI: 10.4018/978-

1-5225-9932-6 
 

Резиме: Данас се многи региони широм света суочавају са проблемом ‘скупљања’ који се манифестује 

кроз демографски пад, економски губитак и перфорацију градског ткива. Полазећи од претпоставке да 

је феномен скупљања присутан и на простору Босне и Херцеговине, кроз рад се развија модел за 

идентификацију и оцјену нивоа скупљања, који се провјерава на територији сјеверозпадне регије државе. 

При суочавању са проблемима 'скупљања' кроз рад се дефинише нови алтернативни модел – е-КО – који 

треба да омогући опоравак од кризе и да поврати виталност региона. Шанса за опоравак се препознаје у 

процесима „урбанизације“ села и “рурализације“ градова, интеграцији сеоских вриједности и градских 

предности, модерног глобалног и традиционалног локалног. 

Бодови [10] 

Научни рад на научном скупу међународног значаја, штампан у цјелини (Члан 

19/15: 5 бодова) 

Vujičić, Tijana, Simonović Dijana, Đukić Aleksandra, Maksim Šestić. 2018. “Browninfo 

Methodology and Software for Development of Interactive Brownfield Databases”. In 

Advanced Technologies, Systems, and Applications, II Proceedings of the International 

Symposium on Innovative and Interdisciplinary Applications of Advanced Technologies (IAT), 

edited by M. Hadžikadić, S. Avdaković, 484-502. Springer International Publishing. ISBN 

978-3-319-71321-2 

 
Резиме: Браунфилди представљају напуштене и неискоришћене локације, изузетне стратешке резерве 

простора и урбане ресурсе чији се потенцијали не препознају у Босни и Херцеговини. Иницијални корак 

на путу ка урбаној обнови ових простора је: њихова идентификација, евалуација, процјена развојног 

потенцијала и промоција. Интерактивна, гис и веб оријентисана дигитална база података браунфилд 

локација представља врло користан алат за њихову промоцију и видљивост. Као таква она убрзава процес 

и  повећава ефикасност њихове регенерације. Стога, рад представља јединстевну методологију за развој 

интерактивних база података браунфилд локација и пратећи софтверски пакет BrownInfo. 

                                                                                                               Бодови 0,75х5= [3,75]                                                                                                      

Ralević, Miodrag, Simonović Dijana. 2017. “Innovative Approaches in the Process of Re-

Integration of City and Village”. In Book of Conference Proceedings Places and Technologies 

2017. Keeping Up With Technologies In The Context Of Urban And Rural Synergy, edited by 

Dženana Bijedić, Aleksandra Krstić-Furundžić, Mevludin Zečević, 215-227. Sarajevo: 

Arhitektonski fakultet Univerziteta u Sarajevu. ISBN 978-9958-691-56-0 

 
Резиме: Процеси дезинтеграције градова и села у завршној су фази на готово свим глобалним 

територијама, у земљама у  развоју као и у развијеним земљама. Последице ових сложених и вишеслојних 

процеса дезинтеграције манифестују се у два главна тока: депопулацији руралних подручја и 

пренасељености градова и насеља. У раду се предлаже супротстављање тим процесима путем 

заустављања негативних трендова и развијања реинтегративних процеса и стратегија у урбаним и 

руралним срединама. Фаворизује се врста обнове кроз интеграцију руралних и урбаних вредности и 

простора у стратегије интегрисаних територија у које се уводе иновативни програми и планови. Овај 

приступ треба повеже појединачне вредности и предности урбаног и руралног, те да репрограмира и 



сеоске и урбане кодексе и модуле. Креирање иновативних програма, сценарија, концепата, стратегија и 

акционих планова за поновно активирање и обнову руралних подручја, у функцији је формирања 

интегративне повезаности урбаних са руралним подручјима. 

Бодови [5] 

Симоновић, Дијана, Тијана Вујичић. 2016. “Културни пејзаж Ћопићевих Хашана као 

алтернативни модел интегралног развоја”. У XII међународна научно-стручна 

конференција Савремена теорија и пракса у градитељству Зборник радова. 

Електронско издање - дистрибуција путем преносне УСБ меморије и интернет странице 

конференције, уредник Биљана Антуновић,  61-69. Бања Лука: Универзитет у Бањој 

Луци Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет. ISBN 978-99976-663-3-8 

 
Резиме: Промовише се планирање културног пејзажа и развој културног туризма као алтернативни 

развојни модел за економски и културни опоравак насеља Хашани и општине Крупа на Уни у Републици 

Српској, заснован на интегралном и стратешком приступу. Вредновање, заштита, планирање и урављање 

јединстевеним културним пејзажем „Баша сљезове боје“, види се у повезивању неколико слојева 

вриједности тог предјела (Ћопићево књижевно свједочанство о родном крају и земљацима, културно-

историјско и природно насљеђе) помоћу тематских културних путева. 

Бодови [5] 

Simonović, Dijana, Mitić Svetlana. 2015. “Cultural geography, identity and public discourse: 

two cases from the former Yugoslavia”. In Conference Proceedings of International Scientific 

Conference: Culture and Art: Research and Management, 457-463. Batumi:  Ministry of 

Education, Culture and Sport of Ajara A.R, Batumi Art State Teaching University. ISBN 

9789941940446 

 
Резиме: Овај рад дискутује два просторно-архитектонско-културна пројекта развијена у Босни и 

Херцеговини, Андрићград у Вишеграду и „Башта сљезове боје“ у Хашанима и кориштене методологије и 

дискурсе који се тичу њиховог планирања, пројектовања и изградње. Испитује методе пројектовања и 

просторну/урбанистичко-архитектонску интервенцију, како би показао како идентитети ових места 

одговарају или се надају да ће одговарати колективним идентитетима, као што су их у романима 

конструисали бивши југословенски писци Иво Андрић и Бранко Ћопић. У раду се такође покушавају 

идентификовати фактори идентитета и процеси који су у основи пројеката, те се указује на њихов 

карактер и потенцијалну вредност у тренутном добу комодификације простора и културних добара, као и 

на глобализацију националних и локалних култура. 

Бодови [5] 

Simonović, Dijana. 2015. “Interweaving of Banjaluka’s Urban and Rural Landscapes”. In 

Book of conference proceedings 2nd International Academic Conference Places and 

Technologies 2015. Keeping up with technologies to make healthy places [Elektronski vir], 

edited by Alenka Fikfak, Eva Vaništa Lazarević, Nataša Fikfak, Milena Vukmirović, Peter 

Gabrijelčič, 194-201. Nova Gorica - Ljubljana: Faculty of Architecture. ISBN 978-961-6823-

68-5 

 
Резиме: Намера је да се укаже на промене уочене у руралном окружењу града Бањалуке (Република 

Српска, Босна и Херцеговина), које се препознају као вид својеврсног 'преливања' специфичних одлика 

просторног идентитета на просторни идентитет околних сеоских насеља. Репрезентације таквих промена 

'читљиве' су у самом руралном пејзажу окружења Бањалуке, а алтернативним читањем ефеката текућег 

губљења неких од кључних одлика идентитета, које су овај град карактерисале кроз читав урбани развој, 

проналазимо их у руралном пејзажу. Поред тога, у раду се разматра и другачији вид промена у градској 

периферији, које се одвија кроз територијално повезивање града са суседним насељима, у новој 

специфичној линеарној урбано-руралној конурбацијској форми. 
Бодови [5] 



Научни рад на скупу међународног значаја, штампан у зборнику извода радова 

(Члан 19/16: 3 бода)                                                                                                                               

 Milaković, Anita, Nevena Novaković, Dijana Simonović. 2018. “Consistency and 

transformation of territory in archaeological open-air museum design”. In Built Heritage 

Management and Presentation. Book of Abstracts of International Scientific Conference, 

edited by Nataša Živaljević-Luxor, 53. Belgrade: National Heritage Foundation. ISBN: 978-

86-900570-0-9 

 
Резиме: Рад је сажета дискусија о архитектонском приступу реструктурирању територије. Архитектонски 

приступ се фокусира на реципрочни однос између физичког простора и људских активности, у ширем 

смислу. Међутим, заснива се и на концепту територије – терена велике површине изван историјског 

града, схваћеног као пејзаж који има своје природне карактеристике, али и друштвене процесе и културна 

значења. У овом случају, дизајн се не односи на нове архитектонске форме у празном пространом 

простору, већ на истраживање, посредовање и програм унутар територије. Рад теоријски заступа овакав 

„антропогеографски“ приступ архитектури, према којем су топографија и екологија територије, као и 

њена историја и култура, централни за процес дизајна и његовог резултата. Пројектни фокус на 

територији представљен је и кроз студију случаја урбанистичко-архитектонског пројектовања 

археолошког музеја на отвореном “Стари виногради Чуруг” у Војводини. Студија случаја ће објаснити 

формирање музеја у односу на архитектуру, пејзаж и свакодневни живот старих и нових равничарских 

насеља Војводине. 

Бодови [3]                                                                                                      

Научни рад на скупу националног значаја, штампан у цјелини  

(Члан 19/17: 2 бода)                                                                                                                               

 Новаковић, Невена, Анита Милаковић, Дијана Симоновић. 2019. “Историјски урбани 

пејзаж између постојаности и трансформације територије”. У Културно наслеђе, ризици 

и перспективе. Зборник радова, уредник Светлана Димитријевић Марковић, 188-199. 

Београд: Завод за заштиту споменика културе града Београда. ISBN: 978-86-89779-65-3 

 
Резиме: Концизна теоријска дискусија усмјерава на 'проширење' приступа историјског урбаног пејзажа 

изван конзерваторске праксе. Препознавање и дефинисање вриједних карактеристика било којег урбаног 

пејзажа може да има нову двоструку улогу: као подршка дизајну нове архитектуре, и као подршка 

заштити културних и историјских вриједности постојећег урбаног пејзажа, који не мора обавезно да 

садржи артефакте вриједне конзервације. У том смислу, рад покреће дискусију о потреби свеобухватније 

визије о будућности и урбанистичким кодовима као инструменту за усмјеравање трансформације урбаног 

пејзажа. Такав приступ је значајан не само у смислу заштите архитектонског насљеђа, већ и као средство 

за усмјеравање просторних процеса урбанизације у више социолошки и културолошки осјетљивом 

маниру. 

Бодови [2]                                                                                                      

Награда или признање на међународној изложби из области архитектуре, 

урбанизма и дизајна са каталогом (Члан 20/16: 4 бода)                                                                                                                               

Изложба 24. међународни салон урбанизма, Ниш, Србија, 2015. 

Друга награда за међународни научно-истраживачки пројекат Browninfo - 

Методолошки оквир за креирање интерактивне базе података браунфилд локација, у 

категорији Истраживања и студије из области просторног и урбанистичког планирања. 

Аутори Миленко Станковић, Александра Ђукић (руководилац пројекта), Тијана 

Вујичић (координатор пројекта), Бранкица Милојевић, Миодраг Ралевић,  Александра 

Крстић-Фурунџић, Љубиша Прерадовић, Дијана Симоновић, Малина Чворо, Невена 

Новаковић, Тања Тркуља, Максим Шестић, Дубравко Алексић, Анита Милаковић, 

Јелена Медић, Далибор Илић; Студенти сарадници: Е. Хаџић, Д. Љубоја, И. Танасић, М. 



 

 

Недимовић, М. Милановић, М. Лукач, Н. Матић и Н. Бањац. 

                                                                                Бодови [4]                                                                                                      

Изложба 24. међународни салон урбанизма, Ниш, Србија, 2015. 

Признање у категорији Публикације, за Ђукић, Александра, Дијана Симоновић и 

Тијана Вујичић, ур. 2015. BROWNINFO Ка методолошком оквиру за креирање 

информационе платформе запуштених и неискоришћених простора. Banjaluka: 

University of Banjaluka, Faculty of Architectura, Civil Engineering and Geodesy, 2014.  

                                                                                                           Бодови [4]                                                                                                      

Изложба 25. међународни салон урбанизма, Сремска Митровица, Србија, 2016. 

Трећа награда за рад „Студија за активирање развојних потенцијала спомен подручја 

„Башта сљезове боје“ у Хашанима, општина Крупа на Уни“, у категорији Заштита 

амбијенталног и градитељског наслеђа кроз студије, истраживања и пројекте. Аутори: 

Дијана Симоновић, Невена Новаковић, Тијана Вујичић, Jугослав Брујић, Анита 

Милаковић, Уна Умићевић, Горан Симоновић. 

Бодови [4]                                                                                                      

Учешће на међународној изложби из области архитектуре, урбанизма и дизајна са 

каталогом (Члан 20/18: 2 бода)                                                                                                                               

Изложба Чуруг - на удару империја: 20 година археолошке експедиције, Музеј Војводине 

у Новом Саду, 2018. 

Идејни урбанистичко-архитектонски пројекат Археолошког музеја на отвореном "Стари 

виногради" у Чуругу. Аутори Дијана Симоновић, Невена Новаковић, Анита Милаковић, 

Маја Радмановић, Стефан Илишковић. 

Бодови [2]                                                                                                      

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 62,75 

г) Образовна дјелатност кандидата: 

Образовна дјелатност прије посљедњег избора 
Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  и број бодова сврстаних по 

категоријама из члана 21.) 

Други облици међународне сарадње (Члан 21/10) 

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 Бањој Луци – 

Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет и Министарство за просторно уређење, 

грађевинарство и екологију Владе Републике Српске. 

Менторство кандидата за степен другог циклуса (Члан 21/13) 

Ментроство кандидата Далибора Илића за завршни рад другог циклуса студија  

„Регенерација напуштеих и недовољо искоришћених простора уз ускотрачу пругу 

Срнетица –Шипово на примјеру развоја истраживачког центра за дрво“, 2013. Ментор: 

др Александра Ђукић, ванредни професор, сарадник ментора (коментор), др Дијана 

Симоновић, виши асистент. 

Ментроство кандидата Мирјана Лазаревић за завршни рад другог циклуса студија 

„Стратегија очувања урбаног идентитета градске цјелине на примјеру урбане 



трансформације плаже Рај у Бањој Луци“, 2013. Ментор: др Александра Ђукић, 

ванредни професор, сарадник ментора (коментор), др Дијана Симоновић, виши 

асистент. 

Признања и награде студената у иностранству под менторством кандидата 

(Члан 21/19) 

Изложба 21. међународни салон урбанизма, Лесковац, Србија, 2012.  

Друга подијељена награда у категорији студентских радова за рад Zero Carbon 

City/Методологија пројектовања просторно-програмске матрице одрживог града 

Увала, Општина Источни Дрвар. 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. 

Менторство кандидата за учешће студената у културном животу у иностранству 

(Члан 21/21): 

Изложба 20. 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. 

Изложба 23. 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. 

Изложба 23. 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. 

Друга међународна научна конференција и изложба О архитектури – у сусрет 

будућности (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. 

 

 

 



Образовна дјелатност послије последњег избора/реизбора 
Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  и број бодова сврстаних по 

категоријама из члана 21.) 

Други облици међународне сарадње (конференције, скупови, радионице, едукација 

у иностранству) (Члан 21/10: 3 бода) 

Међународна академска размјена за наставнике – постдокторско истраживање. Erasmus 

Mundus mobilitу scheme JoinEU/SEE>PENTA – EU & South Eastern Europe на Департману 

за урбанизам и уређење територије Школе Архитектуре Универзитета у Гранади, 

Шпанија. 29.9.2016 – 25.03.2017.  

Бодови [3]                                                                                                      

Међународна академска радионица Pasajes metropolitanos de la Gran Granada на 

Департману за урбанизам и уређење територије Школе Архитектуре Универзитета у 

Гранади, Шпанија, 21.11 - 25.11.2016. године. 

Бодови [3]                                                                                                      

Гостујуће позивно предавање Urban design in the process of creating city space на Мастер 

студију Архитектуре Школе Архитектуре Универзитета у Гранади, Шпанија, 19.1.2017. 

године. 

Бодови [3]                                                                                                      

Међународна конференција, наставничка радионица и студијска посјета 6th LE:NOTRE 

Landscape Forum 2017 на Високој школи Weihenstephan-Triesdorf Универзитета за 

примењене науке Фрајзингу, Њемачка, 16.5 – 20.5.2017. године. 

Бодови [3]                                                                                                      

Међународни симпозијум The Bridge of Knowledge - International Symposium on 

Innovative and Interdisciplinary Applications of Advanced Technologies (IAT), Days of 

BHAAAS in B&H, Teslić, 25-28.5. 2017. 

Бодови [3]                                                                                                      

Члан комисије за одбрану рада другог циклуса (Члан 21/14: 2 бода) 

Члан комисије за преглед и оцјену завршног рада другог циклуса студија студијског 

програма Архитектура, кандидата Ларе Простpан, под називом “Урбана регенерација 

уличног фронта историјског језгра: у функцији очувања идентитета и повећања 

квалитета простора“, Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет Универзитет у 

Бањалуци, 2016.     

Бодови [2]                                                                       

Менторство кандидата за завршни рад првог циклуса (Члан 21/18: 1 бод) 

Менторство кандидата Иване Јовичић за завршни рад првог циклуса студија под 

називом „Редизајн јавног простора жељезичке станице у Добоју“, 2018. 

Бодови [1] 

Менторство кандидата Ене Хаџић за завршни рад првог циклуса студија под називом 

„Идејни урбанистички пројекат просторне цјелине око родне куће Брака Ћопића у 

Хашанима“, 2016.  

Бодови [1] 

Признања и награде студената у иностранству под ментроством кандидата (Члан 

21/19: 2 бода) 

Изложба 27. међународни салони урбанизма, Рума, Србија, 2018. 



Трећа награда за студентски рад „Легат (једног) предграђа – апликативност ИКТ 

модела на урбану регенерацију“. Студент аутор Немања Бабић. Ментори: доц. др Дијана 

Симоновић, доц. др Малиа Чворо, доц. др Огње Шукало, др Игор Кувач, сарадник у 

настави. 

Бодови 0,75х2= [1,5] 

Изложба 25. међународни салон урбанизма, Сремска Митровица, Србија, 2016. 

Друга награда за студентски рад „Пејзаж спонтаности“, идејни урбанистички и 

архитектонски пројекат вртића у Бањалуци. Студент аутор Дајана Папаз. Ментори: доц. 

др Невена Новаковић, доц. др Дијана Симоновић, Анита Милаковић, в. aсистент, проф. 

др Миленко Станковић, Диана Ступар, в. асистент. 

Бодови 0,5х2= [1] 

Признања и награде студената у земљи под менторством кандидата (Члан 21/20: 1 

бод) 

Прва награда за студентски рад на Интерном студентском конкурсу за израду идејног 

урбанистичко-архитектонског рјешења улазне зоне Туристичко-рекреативног центра 

Балкана, општина Мркоњић Град, 2018.  Студенти аутори: Јањић Ј., Кнежевић И., 

Илишковић С., Нишић В., Ђукелић Н. Ментори: др Дијана Симоновић, др Невена 

Новаковић, др Игор Кувач и Тијана Вујичић.                         

  Бодови 0,75х1= [0,75]  

Друга награда за студентски рад на Интерном студентском конкурсу за израду идејног 

урбанистичко-архитектонског рјешења улазне зоне Туристичко-рекреативног центра 

Балкана, општина Мркоњић Град, 2018. Студенти аутори: Вишекруна М., Васиљевић 

Ж., Лучић Н., Поповић Г., Тица Б. Ментори: др Дијана Симоновић, др Невена 

Новаковић, др Игор Кувач и Тијана Вујичић. 

                  Бодови 0,75х1= [0,75] 

Трећа награда за студентски рад на Интерном студентском конкурсу за израду идејног 

урбанистичко-архитектонског рјешења улазне зоне Туристичко-рекреативног центра 

Балкана, општина Мркоњић Град, 2018. Студенти аутори: Петровић Б., Родић Н., 

Миловановић Ј., Касиповић Ј. Ментори: др Дијана Симоновић, др Невена Новаковић, др 

Игор Кувач и Тијана Вујичић. 

    Бодови 0,75х1= [0,75]           

Менторство кандидата за учешће студената у културном животу у иностранству 

(Члан 21/21: 2 бода) 

Изложба 27. међународни салон урбанизма, Рума, Србија, 2018.  

Студентски рад „Искуси ритам Балканa“. Идејно урбанистичко-архитектонско рјешење 

улазне зоне туристичко-рекреативног центра Балкана, Мркоњић Град. Студенти аутори: 

Маја Вишекруна, Николина Лучић, Биљана Тица, Живко Васиљевић, Горан Поповић. 

Ментори: доц. др Дијана Симоновић, доц. др Невена Новаковић, доц. др Тијана 

Вујичић, др Игор Кувач. 

Бодови 0,75x2= [1,5] 

Изложба 27. међународни салон урбанизма, Рума, Србија, 2018.   

Студентски рад Идејно-урбанистичко рјешење сегмента насеља Пећани, Приједор, 

Босна и Херцеговина. Студент аутор Николина Хасам Дорсен. Ментори: доц. др Дијана 

Cимоновић, доц. др Невена Новаковић. 

Бодови [2] 



 

Изложба 27. међународни салон урбанизма, Рума, Србија, 2018.   

Студентски рад „Балкана, гдје је одмор авантура“. Идејно урбанистичко-архитектонско 

рјешења улазног дијела Туристичко-рекреативног центра Балкана, Мркоњић Град. 

Студенти аутори: Joвана Јањић, Ивона Кнежевић, Весна Нишић, Стефан Илишковић, 

Николина Ђукелић. Ментори: доц. др Дијана Симоновић, доц. др Невена Новаковић, 

доц. др Тијана Вујичић, др Игор Кувач. 

Бодови 0,75x2= [1,5] 

Изложба 26. међународни салони урбанизма, Ниш, Србија, 2016. 

Студентски рад „Пуњење празнине“. Студент аутор Маја Вишекруна. Ментори: доц. др 

Дијана Симоновић, доц. др Невена Новаковић, доц. др Дубравко Алексић. 

Бодови [2] 

Изложба 24. међународни салон урбанизма, Ниш, Србија, 2015.   

Студентски рад (Не)Град – (No) City Идеjни концепт идеалне урбане заједнице. 

Студенти аутори: Вања Ђурђевић, Никола Попадић, Огњен Дујаковић, Маја 

Радмановић, Биљана Пепић. Ментори: доц. др Дијана Cимоновић, доц. др Невена 

Новаковић, Дубравко Алексић, в.асс. 

Бодови [2] 

Менторство кандидата за учешће студената у културном животу Републике Српске 

и Босне и Херцеговине (Члан 21/22: 1 бод) 

Годишња изложба студентских радова Архитектура: 22 године Архитектонско-

грађевинско-геодетског факултета, Дом омладине, Бања Лука, 2018. Електронски 

каталог изложбе ISBN 978-99976-675-3-3. 

Бодови [1] 

Изложба студентских конкурсних идејних урбанистичко-архитектонских рјешења 

улазног дијела Туристичко-рекреативног центра Балкана, општина Мркоњић Град, Дом 

културе у Мркоњић Граду. Ментори: доц. др Дијана Симоновић, доц. др Невена 

Новаковић, доц. др Тијана Вујичић и др Игор Кувач, с. сарадник. 

Бодови 0,75x1= [0,75] 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 34,5  

 

д) Стручна дјелатност кандидата: 

Стручна дјелатност кандидата прије последњег избора/реизбора  
(Навести све активности и број бодова сврстаних по категоријама из члана 22.) 

Стручна књига издата од међународног издавача (Члан 22/1) 

Đukić, 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-građevinsko-geodetski 

fakultet, Deutsche Gesellschaft fuer Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, INOVA 

informatički inženjering. ISBN 978-99955-752-1-2 1 

Стручни рад у часопису националног значаја (Члан 22/4) 

Simonović, Dijana. 2013. „Braunfild u Banjaluci“. Centar za arhitekturu Beograd. 

(http://www.cab.rs/blog/brownfield-u-banjaluci)  



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

Simonović, Dijana. 2011. „Urbana forma i prostorni odnosi kao elemenat urbanog identiteta 

Banjaluke“. ProstorS (Banjaluka), 17: 76-81. (ISSN 1840-4154) 

Верификован архитектонски, урбанистички план или студија (Члан 22/14) 

Чворо Саша, Дијана Симоновић, Невена Новаковић, Марина Радуљ, Mалина Чворо, 

Предраг Тонтић. 2010. Рецензија пројекта „Парк Младен Стојановић“. In Restart 1995-

2010, Arhitektura u Bosni i Hercegovini - Architecture in Bosnia and Hezegovina, edited by 

Hans Ibelings, 290-291. ISBN 9789958300929 9958300923 

 

Стручна дјелатност кандидата послије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности и број бодова сврстаних по категоријама из члана 22.) 

 

Рад у зборнику радова националног стручног скупа (Члан 22/6: 2 бода) 

Vujičić, Tijana, Đukić Aleksandra, Simonović Dijana. 2015. „BrownInfo metodologija i 

softver: ključ aktiviranja lokalnih razvojnih potencijala“. U Zbornik radova XI Međunarodnog 

naučno-stručnog skupa Savremena teorija i praksa u grаditeljstvu. Banjaluka, pp. 557-564. 

Завод за изградњу Бања Лука, Универзитет у Бањој Луци, Архитектонско-грађевинско-

геодетски факултет. 

Резиме: Запуштени и неискоришћени простори (ен. бrownfields) представљају недовољно препознат 

потенцијал градова и изузетну стратешку резерву простора. Иницијални корак покретања процеса 

регенерације ових простора представља: њихова идентификација, валоризација, процјена развојних 

потенцијала и њихова промоција. Интерактивна, ГИС и веб оријентисана дигитална база података 

браунфилд локација представља користан алат за промоцију и видљивост ових простора, односно 

инструмент који доприноси њиховом бржем и ефикаснијем активирању. Стога, рад 

промовишејединствену методологију за успостављање интерактивне базе података браунфилд локација и 

комплементарни софтвер BrownInfo. 

Бодови [2]                                                                                                      

Верификован архитектонски, урбанистички план или студија (Члан 22/14: 2 бода) 

Студија за активирање развојних потенцијала спомен подручја „Башта сљезове боје“ у 

Хашанима, општина Крупа на Уни, Универзитет у Бањој Луци Архитектонско-

грађевинско-геодетски факултет, 2015. Аутори доц. др Дијана Симоновић, доц. др 

Невена Новаковић, Тијана Вујичић, Анита Милаковић, Уна Умићевић, Брујић Југослав, 

Горан Симоновић. 

Бодови 0,3х2= [0,6]                                                                                                      

Чланство у стручним жиријима у земљи (Члан 22/17: 2 бода) 

Члан конкурсног жирија интерног студентског конкурса за идејна урбанистичко-

архитектонска рјешења Спомен подручја „Башта сљезове боје“ у Хашанима, Крупа на 

Уни, 2015. 

Бодови [2]                                                                                                      

Члан Конкурсне комисије за спровођење поступка јавне набавке путем Анонимног 

конкурса за „Израду идејног урбанистичко-архитектонског рјешења Меморијалног 

центра у Спомен-подручју Доња Градина“, Министарство просвјете и културе, Влада 

Републике Српске,  Бањалука, ЈУ „ Спомен-подручје Доња Градина“ Козарска Дубица, 

2018. 

Бодови [2]                                                                                                      



 

Остале професионалне активности на Универзитету и ван Универзитета које 

доприносе повећању угледа Универзитета (Члан 22/22: 2 бода) 

Вршење дужности на АГГФ: 

- Шеф Катедре за урбанизам, доц. др Дијана Симоновић, 2015-данас. 

- Члан Комисије за пријемни испит на студијском програму другог циклуса 

студија Архитектура и урбанизам. Доц. др Дијана Симоновић, доц. др Дубравко 

Алексић и доц. др Маја Илић. 

Бодови [2] 

Модератор радионице Урбани кафе: Бања Лука...2030...2040, стручни скуп у 

организацији Универзитета у Бањој Луци и Архитектонско-грађевинско-геодетског 

факултета, Центра за одрживост и интегративни дизајн Универзитета у Бањој Луци и 

Градске управе Бања Лука. Координатори организације скупа: Тијана Вујичић и др Игор 

Кувач, Бања Лука: 2. март 2018. 

Бодови [2] 

Стручна мишљења: 

- Стручно мишљење о изградњи млина у Хашанима у оквиру Подручја посебне 

намјене. Стручни тим: Радомир Цвијић, Радован Вукомановић, Југослав Брујић, 

Дијана Симоновић. Бањалука, 2016. 

- Процјена тржишне вриједности комплекса „Бањалучка пивара“, Град Бањалука, 

Одсјек за права питања и Универзитет у Бањој Луци Архитектонско-

грађевинско-геодетски факултет, 2015. 

Бодови [2]                                                                                                      

Рецензент међународних и националних научних часописа: 

- Urban Morphology, Birmingham City University,   

http://www.urbanform.org/online_public/ 

- Facta Universitatis. Architecture and Civil Engineering Series.  Издавач: 

Универзитет у Нишу, Србија. http://facta.junis.ni.ac.rs/ 

- AGG+ Journal for Architecture, Civil Engineering, Geodesy and related fields. 

Издавач: Универзитет у Бањој Луци, Архитектонско-грађевинско-геодетски 

факултет. http://aggf.unibl.org/sr/djelatnost/casopis-agg 

Бодови [6]                                                                                                      

Члан научног одбора међународних конференција: 

10. научно-стручна конференција с међународним учешћем Kултурно наслеђе: 

ризици и перспективе, 27. мај 2019, Бања Лука, Босна и Херцеговина. 

www.beogradskonasledje.rs 

Бодови [2]                                                                                                       

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 18,6 

Вредновање наставничких способности за наставнике и сараднике који су 

изводили предавања на Универзитету у Бањој Луци  
(Члан 25.) 

Према студентској анкети о квалитету наставе у љетном семестру академске 2018/2019 

године, кандидат је оцијењен средњом оцјеном 4,26 за извођење предавања на предмету 



Према студентској анкети о квалитету наставе у зимском семестру академске 2018/2019 

године, кандидат је оцијењен средњом оцјеном 4,64 за извођење вјежби на предмету 

Урбанистичка техника, ОА07УТ. 

(Број анкетираних студената/ број студената који је слушао наставу – 5/44. Анкета се не узима 

обзир за вредновање због броја анкетираних студената, члан 20. Правилника о анкетирању 

студената о кавлитету наставног процеса.) 

Према студентској анкети о квалитету наставе у зимском семестру академске 2018/2019 

године, кандидат је оцијењен средњом оцјеном 4,18 за извођење предавања на предмету 

Урбанистичко пројектовање 1, ОА07УП1. 

(Број анкетираних студената/ број студената који је слушао наставу – 8/41. Анкета се не узима 

обзир за вредновање због броја анкетираних студената, члан 20. Правилника о анкетирању 

студената о кавлитету наставног процеса.) 

Према студентској анкети о квалитету наставе у зимском семестру академске 2018/2019 

године, кандидат је оцијењен средњом оцјеном 4,45 за извођење предавања на предмету 

Урбанизација у земљама западног Балкана (студијски програм другог циклуса 

Архитектура и урбанизам). 

(Број анкетираних студената/ број студената који је слушао наставу – 1/9. Анкета се не узима 

обзир за вредновање због броја анкетираних студената, члан 20. Правилника о анкетирању 

студената о кавлитету наставног процеса.) 

Према студентској анкети о квалитету наставе у зимском семестру академске 2017/2018 

године, кандидат је оцијењен средњом оцјеном 3,38 за извођење предавања на предмету 

Урбанистичко пројектовање 1, ОА07УП1. 

(Број анкетираних студената/ број студената који је слушао наставу – 16/46. Анкета се не узима 

обзир за вредновање због броја анкетираних студената, члан 20. Правилника о анкетирању 

студената о кавлитету наставног процеса.) 

Урбанистичко пројектовање 2, ОА07УП2. 

(Број анкетираних студената/ број студената који је слушао наставу – 13/43. Анкета се не узима 

обзир за вредновање због броја анкетираних студената, члан 20. Правилника о анкетирању 

студената о кавлитету наставног процеса) 

Према студентској анкети о квалитету наставе у љетном семестру академске 2018/2019 

године, кандидат је оцијењен средњом оцјеном 3,91 за извођење вјежби на предмету  

Урбанистичко пројектовање 2, ОА07УП2. 

(Број анкетираних студената/ број студената који је слушао наставу – 5/43. Анкета се не узима 

обзир за вредновање због броја анкетираних студената, члан 20. Правилника о анкетирању 

студената о кавлитету наставног процеса) 

Према студентској анкети о квалитету наставе у љетном семестру академске 2018/2019 

године, кандидат је оцијењен средњом оцјеном 3,98 за извођење вјежби на предмету 

Урбанистичка композиција, ОА07УК. 

(Број анкетираних студената/ број студената који је слушао наставу – 5/40 Анкета се не узима 

обзир за вредновање због броја анкетираних студената, члан 20. Правилника о анкетирању 

студената о кавлитету наставног процеса.) 

Према студентској анкети о квалитету наставе у зимском семестру академске 2018/2019 

године, кандидат је оцијењен средњом оцјеном 4,23 за извођење вјежби на предмету 

Урбанистичко пројектовање 1, ОА07УП1. 

(Број анкетираних студената/ број студената који је слушао наставу – 2/41. Анкета се не узима 

обзир за вредновање због броја анкетираних студената, члан 20. Правилника о анкетирању 

студената о кавлитету наставног процеса.) 



Према студентској анкети о квалитету наставе у зимском семестру академске 2017/2018 

године, кандидат је оцијењен средњом оцјеном 3,27 за извођење вјежби на предмету 

Урбанистичка техника, ОА07УТ. 

(Број анкетираних студената/ број студената који је слушао наставу – 2/31. Анкета се не узима 

обзир за вредновање због броја анкетираних студената, члан 20. Правилника о анкетирању 

студената о кавлитету наставног процеса.) 

Према студентској анкети о квалитету наставе у љетном семестру академске 2017/2018 

године, кандидат је оцијењен средњом оцјеном 4,53 за извођење предавања на предмету 

Урбанистичко пројектовање 2, ОА07УП2. 

(Број анкетираних студената/ број студената који је слушао наставу – 6/41. Анкета се не узима 

обзир за вредновање због броја анкетираних студената, члан 20. Правилника о анкетирању 

студената о кавлитету наставног процеса.) 

Студентска анкета о квалитету наставе у академској 2016/2017 и 2015/16 години није 

спроведена на АГГФ. 

Према студентској анкети о квалитету наставе у љетном семестру академске 2014/2015 

године, кандидат је оцијењен средњом оцјеном 4,33 за извођење вјежби на предмету 

Урбанистичка композиција, ОА07УК. 

(Број анкетираних студената/ број студената који је слушао наставу – 20/41. Анкета се не узима 

обзир за вредновање због броја анкетираних студената, члан 20. Правилника о анкетирању 

студената о кавлитету наставног процеса.) 

Према студентској анкети о квалитету наставе у љетном семестру академске 2014/2015 

године, кандидат је оцијењен средњом оцјеном 4,46 за извођење предавања на предмету 

Урбанистичко пројектовање 2, ОА07УП2. 

(Број анкетираних студената/ број студената који је слушао наставу – 20/25.) 

Према студентској анкети о квалитету наставе у љетном семестру академске 2014/2015 

године, кандидат је оцијењен средњом оцјеном 4,46 за извођење вјежби на предмету 

Урбанистичко пројектовање 2, ОА07УП2. 

(Број анкетираних студената/ број студената који је слушао наставу – 10/25. Анкета се не узима 

обзир за вредновање због броја анкетираних студената, члан 20. Правилника о анкетирању 

студената о кавлитету наставног процеса.) 

Просјечна оцјена свих вредновања 4,46. Бодови [8]                                                                                                       

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 8 

 

 

Укупан број бодова другог кандидата: 

 

 

 

 

Научна/ умјетничка дјелатност кандидата. (Члан 19 и 20)                                    62,75 

Образовна дјелатност кандидата. (Члан 21)                                                                                                                                                                                                                   34,50 

Стручна дјелатност кандидата. (Члан 22)                                                                                                                                                                                                                    18,60 

Вредновање наставничких способности (Члан 25) 8,00 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       123,85 



Трећи кандидат 

 

а) Основни биографски подаци : 

Име (име оба родитеља) и презиме: Драгана (Милорад и Борка) Поповић 

Датум и мјесто рођења: 21.4.1978. Бања Лука 

Установе у којима је био запослен: - Дјечији вртић „Невен“ Челинац (1999-

2001); 

- Министарство пољопривреде, шумарства и 

водопривреде Републике Српске, Јединица 

за координацију пољопривредних пројеката 

(2005-2008); 

- Економски институт а.д. Бања Лука (2010-

2014); 

- Институт за грађевинарство „ИГ“ д.о.о. 

Бања Лука (2014-2015). 

 

Радна мјеста: - Васпитач (1999-2001); 

- Gender консултант (2005-2008); 

- Истраживач – виши стручни сарадник 

(2010-2014); 

- Стручни сарадник у области просторног 

планирања (2014-2015). 

Чланство у научним и стручним 

организацијама или удружењима: 

- 

 

б) Дипломе и звања: 

Основне студије 

Назив институције: Универзитет у Бањој Луци, Природно-

математички факултет 

Звање: Дипломирани туризмолог 

Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 2004. 

Просјечна оцјена из цијелог студија: 7,66 

Постдипломске студије: 

Назив институције: Универзитет у Београду – Географски 

факултет 

Звање: Мастер просторни планер 

Мјесто и година завршетка: Београд, 2010. 

Наслов завршног рада: Урбани развој Града Бања Луке од 1975. до 

2015. године 

Научна/умјетничка област (подаци из 

дипломе): 

Природно - математичке науке, 

Интердисциплинарне, мултидисциплинарне 

и трансдисциплинарне студије (ИМТ) 

Просјечна оцјена: 10,00 

Докторске студије/докторат: 



Назив институције: Универзитет у Београду – Географски 

факултет 

Мјесто и година одбране докторске 

дисертација: 

Докторска дисертација није одбрањена 

Назив докторске дисертације: - 

Научна/умјетничка област (подаци из 

дипломе): 

- 

Претходни избори у наставна и научна 

звања (институција, звање, година 

избора) 

- 

 

Укупан број бодова трећег кандидата: 

 

 

 

III. ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 

 
 

Трећи кандидат нема научни степен доктора наука, и према томе не испуњава 

минималне законске услове за избор академског особља у научно-наставно звање на 

универзитету (Закон о високом образовању, Број: 01-977/10, Члан 77.). На основу тога, 

Комисија није извршила бодовање научно/умјетничке, образовне и стручне дјелатност 

кандидата. 

 

Научна/ умјетничка дјелатност кандидата. (Члан 19 и 20)                                    0 

Образовна дјелатност кандидата. (Члан 21)                                                                                                                                                                                                                   0 

Стручна дјелатност кандидата. (Члан 22)                                                                                                                                                                                                                    0 

Вредновање наставничких способности (Члан 25) 0 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       0 

 

На конкурс за избор у академско звање наставника (2 кандидата) за ужу научну област 

Урбанизам и планирање простора, а у складу са Чланом 4. Правилника о поступку и 

условима избора наставника и сарадника на Универзитету у Бањој Луци, који је објављен 

16.10.2019. године у дневним новинама „Глас Српске“ и на интернет страници 

Универзитета у Бањој Луци, а на основу Одлуке Сената Универзитета под бројем 01/04-

2.2588/19 од 07.10.2019. године, пријавила су се три (3) кандидата: доц. др Невена 

Новаковић, доц. др Дијана Симоновић и мр Драгана Поповић, истраживач – виши 

сарадник. 

 

Увидом у конкурсну документацију Комисија је установила да су сва три кандидата 

доставила документацију која је прописана општим и посебним условима Конкурса за 

избор у наставничко звање, те да два пријављена кандидата, доц. др Невена Новаковић и 

доц. др Дијана Симоновић испуњавају све законске услове за избор у академско звање 



наставника – доцент, према члану 77. Закона о високом образовању Републике Српске 

("Службени гласник Републике Српске" број: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16 и 

31/18). Трећи кандидат мр Драгана Поповић, истраживач – виши сарадник, нема научни 

степен доктора наука, те не испуњава законски услов за избор у наставно-научно звање 

наставник-доцент на универзитету. На основу тога, Комисија није извршила бодовање 

научно/умјетничке, образовне и стручне дјелатност трећег кандидата. 

 

Кандидат доц. др Невена Новаковић је запослена на Универзитету у Бањој Луци, у 

звању доцента за ужу научну област Урбанизам и планирање простора. Стекла је научно 

звање доктора наука у области архитектуре 2014. године на Универзитету у Београду – 

Архитектонски факултет, са просјечном оцјеном на академским докторским студијама 

9,88. 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, и Измјени правилника о поступку и условима избора наставника и сарадника 

на Универзитету у Бањој Луци (број 02/04-3.1144-7/17), и члановима 18, 19, 20, 21, 22 и 

25, кандидат има укупно 149,35 бодова. Научна, односно умјетничка дјелатност 

кандидата је оцијењена са укупно 75,75 бодова на основу 7 објављених научних радова 

након посљедњег избора, уређивања 4 међународна и национална зборника радова, једног 

кратког саопштења, учешћа у 3 међународна научна пројекта, и 4 умјетничке референце, 

од којих су 2 са наградама. Образовна дјелатност кандидата је оцијењена са укупно 34,50 

бодова, при чему је доц. др Невена Новаковић добила 8 бодова на основу Члана 25. 

Правилника за остварене резултате на студентским анкетама о квалитету наставе, са 

просјечном оцјеном 4,32. Кандидат посједује вишегодишње искуство рада у настави на 

предметима из уже научне области Урбанизам и планирање простора, уз многобројна 

усавршавања у иностранству. Била је ментор студентима на међународним студентским 

конкурсима и изложбама са освојеним наградама. Стручна дјелатност кандидата је 

оцијењена са укупно 31,10 бодова, а на основу стручног учешћа кандидата у раду 

међународних и националних конференција, часописа и радионица.  

 

Кандидат доц. др Дијана Симоновић је запослена на Универзитету у Бањој Луци, у 

звању доцента за ужу научну област Урбанизам и планирање простора. Стекла је научно 

звање магистра техничких наука из области архитектуре и урбанизма 2006. године на  

Универзитету у Београду – Архитектонски факултет, са просјечном оцјеном 9,63 и научно 

звање доктора наука у области архитектуре и урбанизма 2014. године на Архитектонско-

грађевинско-геодетском факултету Универзитета у Бањој Луци. 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, и Измјени правилника о 

поступку и условима избора наставника и сарадника на Универзитету у Бањој Луци (број 

02/04-3.1144-7/17), и члановима 18, 19, 20, 21, 22 и 25, кандидат има укупно 123,85 

бодова. Научна, односно умјетничка дјелатност кандидата је оцијењена са укупно 62,75 

бодова на основу 9 објављених научних радова након посљедњег избора, и 4 умјетничке 

референце, од којих су 3 са наградама. Образовна дјелатност кандидата је оцијењена са 

укупно 34,50 бодова, при чему је доц. др Дијана Симонвоић добила 8 бодова на основу 

Члана 25. Правилника за остварене резултате на студентским анкетама о квалитету 

наставе, са просјечном оцјеном 4,46. Кандидат посједује вишегодишње искуство рада у 

настави на предметима из уже научне области Урбанизам и планирање простора, уз 



многобројна усавршавања у иностранству. Била је ментор студентима на међународним 

студентским конкурсима и изложбама са освојеним наградама. Стручна дјелатност 

кандидата је оцијењена са укупно 18,60 бодова, а на основу стручног учешћа кандидата у 

раду међународних и националних стручних тијела, конференција, часописа и радионица.  

 

На основу надених чињеница Комисија предлаже Наставно-научном вијећу 

Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета и Сенату Универзитета у Бањој Луци 

да се пријављени кандидати доц. др Невена Новаковић и доц. др Дијана Симоновић 

изаберу у звање доцента за ужу научну област Урбанизам и планирање простора 
(реизбор) са радним односом на Универзитету  у Бањој Луци. 

 

 

У Бањој Луци, 01.12.2019. године 

 

 

 

 

 

Потпис чланова комисије 

 

 

1. др Бранкица Милојевић, ванредни професор,  

Универзитет у Бањој Луци, Архитектонско-грађевинско-

геодетски факултет, предсједник комисије 

 

 

______________________________________ 

 

2. др Александра Ђукић, ванредни професор,  

Универзитет у Београду, Архитектонски факултет, члан 

 

 

______________________________________ 

 

3. др Љиљана Дошеновић, ванредни професор,  

Универзитет у Бањој Луци, Шумарски факултет, члан 

 

 

______________________________________ 

 


