
 

 

НАСТАВНО -  НАУЧНОМ ВЕЋУ  

ШУМАРСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ 
 
 

На основу чл. 72. и 73. Закона о научноистраживачкој делатности („Сл.гласник РС“ бр. 

110/2005, 50/2006-исправка, 18/2010 и 112-2015) и члана 18. Правилника о поступку, 

начину вредновања и квантитативном исказивању научноистраживачких резултата 

истраживача („Сл.гласник РС“ бр.24/2016, 21/2017 и 38/2017), Наставно-научно веће 

Шумарског факултета Универзитета у Београду, на седници одржаној 

31.01.2018.године, донело је Одлуку бр. бр.01-2/9, а на предлог Већа одсека за пејзажну 

архитектуру и хортикултуру бр.195/2 од 19.01.2018., о покретању поступка за реизбор 

др Тијане Црнчевић, дипл.инж. пејзажне архитектуре, вишег научног сарадника у 

звање виши научни сарадник. За спровођење поступка за реизбор образована је 

Комисија у саставу: др Ненад Ставретовић, редовни професор, Шумарски факултет – 

Универзитет у Београду (председник); др Јелена Томићевић-Дубљевић, ванредни 

професор, Шумарски факултет – Универзитет у Београду (члан); др Mилорад 

Веселиновић, виши научни сарадник, Институт за шумарство Београд (члан); др Ратко 

Ристић, редовни професор, Шумарски факултет – Универзитет у Београду (члан); и 

др Саша Милијић, научни саветник, Институт за архитектуру и урбанизам Србије, 

Београд (члан). 

 

На основу увида у биографију и резултате кандидата, Комисија подноси Наставно - 

научном већу Шумарског факултета следећи 

 

 

 

 

 

И  З  В  Е  Ш  Т  А  Ј 

о испуњености услова за реизбор др Тијане Црнчевић, 

дипл.инж. пејзажне архитектуре, 

у научно звање ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК 
 

 

 

 

 
I БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ 

 

Др Тијана Б. (рођена Иљенко) Црнчевић, рођена је 04.04.1967. године у Београду. 

Основну огледну школу "Владислав Рибникар", гимнaзију и средњу Архитектонско - 

техничку школу завршила je у Београду. Студије пејзажне аритектуре завршила је на 

Одсеку за пејзажну архитектуру, Шумарског факултета, Универзитета у Београду, 

остваривши просечну оцену 8,33. Дипломски рад под насловом Еколошка слика 

Београда одбранила је 1992.године са оценом 10. 

 



Диплому из области Процене утицаја на животну средину стиче 1994.године на Oxford 

Brookes University, School of Planning у Оксфорду, Велика Британија. Магистрирала је 

1996.године на Oxford Brookes University, School of Planning у Оксфорду, Велика 

Британија. Магистарска диплома је нострификована на Шумарском факултету 

Универзитета у Београду у октобру 1996.године.  

 

На Универзитету у Београду одбранила је 27. новембра 2007.године докторску 

дисертацију под насловом "Стратешка процена утицаја у урбанистичком планирању 

као инструмент за спровођење стратегије одрживог развоја" и стекла научни степен 

доктора наука из мултидисциплинарне области - управљање животном средином. У 

априлу 2008. изабрана је у звање Научни сарадник. 
 

Др Тијана Црнчевић се професионалано усавршавала у оквиру следећих студијских 

боравака: 

 август 2006.године - студијски боравак у Холандији (тематски блок - планирање 

и уређење зелених површина);  

 новембар 2003.године - студијски боравак у Великој Британији у оквиру 

пројекта “Sustainable planning” (“Одрживо планирање”) који је Институт за 

архитектуру и урбанизам Србије реализовао у сарадњи са Британским саветом у 

Београду и School of Planning, Oxford Brookes University, Oxford, Велика 

Британија; 

 као стипендиста Британске владе "Chevening Scholarship" у периоду мај-август 

2001.године боравила у Великој Британији ради усавршавања у области 

"Strategic Environmnetal Assessmnet" (Стратешка процена утицаја) на Oxford 

Brookes University, School of Planning, Oxford и стекла услове за добијање 

Сертификата у области Стратешка процена утицаја (СПУ). 

 1993.године успешно завршила двомесечни програм ¨Заштита животне средине¨ 

на Централном Европском Универзитету, Будимпешта, Мађарска. 

 

Др Тијана Црнчевић је од јула 2002. године запосленa у Институту за архитектуру и 

урбанизам Србије. Од марта 2001. године до септембра 2002., као допунски рад, од 

стране Завода за заштиту природе Србије ангажована је на изради студија као и на 

издавању услова заштите природне и животне средине у поступку израде просторних и 

урбанистичких планова. Од 1992. године (од 1996. до јуна 2002. године стално 

запослена) ангажована као специјализовани телевизијски новинар - уредник у 

Образовно научном програму РТС-а (Еколошка редакција) за теме из области заштите 

природе и животне средине, пејзажне архитектуре, урбане екологије, архитектуре, 

просторног и урбанистичког планирања. 

 

У звање Истраживач сарадник изабрана је 2003. године одлуком бр.1511/1-4Е од 

31.01.2003. (реизабранa 29.12.2006. одлуком бр. 1520/1-4В). У звање Научни сарадник 

изабрана је одлуком Комисије за стицање научних звања Министарства за науку и 

технолошки развој Републике Србије (број: 06-00-69/549 од 16.04.2008. године). У 

звање Виши научни сарадник изабрана је одлуком Комисије за стицање научних звања 

Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије (број: 660-01-194/128 од 

26.06.2013. године). 

 

 



Ангажовање др Тијане Црнчевић на научним пројектима Министарства просвете, 

науке и технолошког развоја Републике Србије, у периоду од 2002.године обухвата рад 

на следећим технолошким пројектима који су реализовани у Институту за архитектуру 

и урбанизам Србије: 

1. "Развој, просторно уређење и коришћење магистралних инфраструктурних 

коридора (МИКС)"; 2002.-2004. године, СГР. 12.0225.А;  

2. "Одрживи просторни развој градова Србије" 2005.-2007.године, ТП 6500А;  

3. "Просторни, социјални и еколошки аспекти развоја у великим рударским 

басенима"; 2008.-2010.године, ТП 16008; 

4. "Одрживи развој и уређење бањских и туристичких насеља у Србији"; 

2008-2010.године, ТП 16007; 

5. ''Просторни, еколошки, енергетски и друштвени аспекти развоја насеља и 

климатске промене – међусобни утицаји“; 2010–2018. године , TП 36035, и 

6. ''Одрживи просторни развој Подунавља у Србији''; 2010–2018. године, TП 

36036. 

 

Kандидат је ангажована и као члан истраживачког тима у међународним пројектима:   

 

- 2003-2004.године „Sustainable planning” (“Одрживо планирање”) који је 

Институт за архитектуру и урбанизам Србије реализовао у сарадњи са 

Британским саветом у Београду и School of Planning, Oxford Brookes University, 

Oxford, Велика Британија као члан ужег научностраживачког тима; 

- 2017.године – „Improving capacities for Enhancing Territorial Attractiveness of the 

Danube Region”, ATTRACTIVE DANUBE, DTP 1-270-4.1. који се финансира из 

Транснационалног програма Дунав (INTERREG Danube transnational 

Programme). 

Поред учешћа у наведеним пројектима, др Тијана Црнчевић је учествовала и у изради 

преко 30 планских докумената, пројеката и студија. Поседује лиценцу одговорног 

планера бр. 100 0239 13, урбанисте бр. 201 121810 и лиценцу одговорног пројектанта 

бр. 373 Ј64310. Члан је следећих струковних удружења: 

- Удружења пејзажних архитеката Србије и 

- Инжењерске коморе Републике Србије. 

 

Уже научноистраживачке специјалности дрТијане Црнчевић јесу: 

- планирање предела, планирање система зелених површина и пројектовање, и 

- заштита животне средине и одрживи развој. 

 

Резултати научно истраживачког рада публиковани су у 60 научних радова, самостално 

или са коауторима, од тога је, између осталог, др Тијана Црнчевић аутор једне 

монографије, коаутор 3 рада у монографијама међународног значаја, аутор и коаутор 

10 радова у научним часописима међународног значаја, 2 предавање по позиву на 

међународним скуповима и 9 радова у часопису националног значаја. 

Активно знање енглеског и француског језика, представљају додатну вредност др 

Тијане Црнчевић за бављење научним радом. Поред тога, располаже компјутерским 

знањем за коришћење MicrosoftOffice пакета, АutoCAD-a и ГИС алата. 

 



II БИБЛИОГРАФИЈА ОСТВАРЕНИХ НАУЧНИХ РЕЗУЛТАТА 

У складу са ставом 5. Прилога 2. важећег Правилника о поступку, начину вредновања 

и квантитативном исказивању научноистраживачких резултата истраживача („Сл. 

Гласник РС“ бр.24/2016, 21/2017 и 38/2017), у Извештај су унесени и посебно означени 

радови објављени до избора у научно звање научни сарадник – под (А), радови 

објављени до покретања поступка у избор у звање виши научни сарадник – под (Б), као 

и радови публиковани после покретања поступка за избор претходног научног звања 

кандидата (виши научни сарадник) –под (В).  

 

А) РАДОВИ ОБЈАВЉЕНИ ДО ИЗБОРА У НАУЧНО ЗВАЊЕ НАУЧНИ 

САРАДНИК 

Радови објављени у научним часописима међународног значаја М20 
1) Crnčević, T., 2004., "Introducing Strategic environmental assessment in Serbia with special 

reference to the European Union Directive and infrastructure corridors", SPATIUM, No.10, 

pp.35-40, Institute of Architecture and Urban and Regional Planning of Serbia, ISSN 1450-569X, 

М 24  

2) Crnčević, T., 2007., "Strategic Environmental Assessment as an instrument for enhancement of 

public participation in planning", SPATIUM, No.15/16, pp.72-76, Institute of Architecture and 

Urban and Regional Planning of Serbia, ISSN 1450-569X, М 24  

Националне монографије и тематски зборници М40 
1) Иљенко, Т., 2002., "Анализа и процена утицаја на стратешком нивоу-новији приступи", у 

монографији "Новији приступи и искуства у планирању, Институт за архитектуру и 

урбанизам Србије", стр.165-168, ISBN 86-80329-33-9, М45 

2) Црнчевић, Т., 2003., "Одрживо планирање и уређење предела са посебним освртом на 

контактно подручје инфраструктурног коридора аутопута", у монографији "Просторни 

развој магистралних коридора", Институт за архитектуру и урбанизам Србије, Посебна 

издања бр.41, стр.227-240, ISBN 86-80329-36-3, М45 

3) Црнчевић, Т., Бакић, О., 2005., "Зелене површине рубне зоне у функцији развоја туристичко 

рекреативних активности-пример Врњачке Бање", у монографији "Одрживи град и његово 

окружење", Посебна издања бр.48, Институт за архитектуру и урбанизам Србије, стр.109-

116, ISBN 86-80329-44-4, М45 

4) Црнчевић, Т., Бакић, О., 2006., "Зелени коридори у функцији урбаног развоја-пример 

Генералног плана Ваљева и рубних зона", у моногrафији "Одрживи град и његово окружење 

2“, Посебна издања бр.49 Института за архитектуру и урбанизам Србије, стр. 127-134, 

ISBN 978-86-80329-46-8, М45 

5) Црнчевић, Т., 2006., "Одрживи урбани развој и систем зелених површина-новија искуства 

и препоруке Европске уније", у моногафији „Одрживи град и његово окружење 2“, Посебна 

издања бр.49, Института за архитектуру и урбанизам Србије, стр. 17-23, ISBN 978-86-

80329-46-8, М45 

Часописи националног значаја М50 
1) Црнчевић, Т., 2003., "Стратешка анализа у планирању - ка одрживом и квалитативном 

планирању", у часопису Архитектура и урбанизам, бр.12/13, стр.99-107, Институт за 

архитектуру и урбанизам Србије, ISSN 0354-6055, М51-2 

2) Црнчевић, Т., 2005., "Систем зелених површина у функцији заштите животне средине-

пример Врњачке Бање и Вршца", у часопису Архитектура и урбанизам, бр.16/17, Институт 

за архитектуру и урбанизам Србије, стр.31-49, ISSN 0354-6055, М51-2 

3) Јосимовић, Б., Црнчевић, Т., 2006., "Процедура Стратешке процене утицаја Плана 

детаљне регулације пословно привредног комплекса", у часопису Архитектура и урбанизам, 

бр. 18/19, стр.113-117, Институт за архитектуру и урбанизам Србије, ISSN 0354-6055, 

М51-2 



Зборници скупова националног значаја М60 
1) Иљенко Т., Карајовић С., 1996., "Примена Анализе утицаја изградње објеката и радова 

на културно наслеђе - искуства Котора", Зборник сажетака - Пети конгрес еколога 

Југославије, стр. 155 и у Зборнику радова V конгреса еколога Југославије 1998., стр. 421-

425, Друштво еколога Србије и Црне Горе, М63 

2) Ђукановић М., Иљенко Т., 1997., "Еколошки аспекти коришћења подземног простора 

Београда", Зборник радова са научног скупа "Подземни простори у развоју Београда", 

Удружење инжињера Београда, стр.41-48, МДМ Комерц, М63 

3) Иљенко Т., 1997.,"Значај еколошког извештавања и образовања у очувању природе", 

Тара, Зборника радова са скупа "Шумски екосистеми националних паркова", 

Министарство заштите животне средине Србије, стр.321-325, М63 

4) Иљенко Т., 1998., "Место Анализе утицаја у стратегији развоја заштите ваздуха", у 

Зборнику радова са XXVI саветовања са међународним учешћем "Заштита ваздуха 98", 

Друштво за чистоћу ваздуха Србије, М63 

5) Иљенко Т., 1999., "Значај континуалног праћења и контроле у процесу Анализе утицаја у 

циљу заштите животне средине и ваздуха", у Зборнику радова са XXVII саветовања 

"Заштита ваздуха 99", Друштво за чистоћу ваздуха Србије, стр.207-212, М63 

6) Иљенко Т., 2001., "Учешће јавности у процесу израде Анализе утицаја", Зборник радова 

са научно - стручног скупа "Локална самоуправа у планирању и уређењу простора  и 

насеља", Асоцијација просторних планера Србије, стр.229-235, ID-91323148, М63 

7) Иљенко Т., 2001., "Анализа и процена утицаја на нивоу стратешког деловања с 

посебним освртом на Европску Директиву о процени утицаја појединих планова и 

програма на животну средину", Зборник радова са научно - стручног скупа "Планска и 

нормативна заштита простора и животне средине", Асоцијација просторних планера 

Србије, стр.151-157, ID-94443020, М63 

8) Црнчевић, Т. 2003., "Стратешка анализа утицаја у процесу планирања 

инфраструктурних коридора", Зборник радова поводом Научног скупа "О приротетима 

просторног развоја Србије"; Француско-српски форум за просторно планирање и 

регионалне политике, стр.30-41, М63 

9) Црнчевић, Т., 2004., "Препоруке за одрживо пејзажно уређење контактне зоне 

инфраструктурних коридора на примеру аутопута Е-75, деоница Београд Ниш", Зборник 

радова "Планирање и реализација инфраструктуре", са III интердисциплинарног научно-
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Напомена: Салон Пејзажне архитектуре је међународног карактера у складу са 

чланом 2. Правилника Салона пејзажне архитектуре (http://www.upa.org.rs/pravilnik-

salona-pejzazne-arhitekture) 

 

 

 

 

 

 

    М105 -1 

Изведена дела, награде, студије, изложбе од националног значаја  

1) Ђурић, М. (2017) Ново гробље у Барошевцу, Архитектура и урбанизам, 

бр.45,стр. 38-43, ISSN0354-6055.......................................................................... 
Напомена: У складу са Правилником о поступку, начину вредновања и 

квантитативном исказивању научноистраживачких резултата истраживача 

(„Службени гласник РС“, бр.24/2016, 21/2017 и 38/2017) овај рад представља 

пројекат ауторског тима (др Божидар Манић, др Ана Никовић, др Игор Марић, др 

Тијана Црнчевић, Славко Гавриловић и Светозар Теофиловић) и технички резулатат 

је у категорији М108 – изведено (ауторско) дело / реализован јавни простор објављен 

у водећем националном часопису са критичким освртом независног аутора. 

 

 

М108 -4 

 

Укупно........................................................................................................................ М100 (5) 

 

Рекапитулација остварених научноистраживачких резултата 

Врста резултата коефицијент бр. резултата збир 

Међународне монографије М14 2x  4,0 8,0 

Научни часописи међународног значаја М24 3 x 3,0 9,0 

Зборници међународних научних скупова М31 1 x 3,5 3,5 

М33 4 x 1,0 4,0 

M34 1 x 0,5 0,5 

Националне монографије и тематски 

зборници 

М45 4 x 1,5 6,0 

Часописи националног значаја М51 2 x 2,0 4,0 

Техничка и развојна решења М105 1 x 1,0 1,0 

М108 1 x 4,0 4,0 

СВЕГА ОСТВАРЕНО M Σ 40,0 

 

 



Збирна оцена испуњености квантитативних услова кандидата за реизбор у звање  

ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК   

Категорије научноистраживачких резултата 

Број поена 

Потребан- 

реизбор (избор) 
Остварен 

Укупно 25 (50) 40,0 

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

+М100 20(40) 

 

33,5 

Обавезни (2)  

М21+М22+М23+М24+М81-83+М90-96+М101-103+М108 11(22) 13 

Обавезни (2a) М21+М22+М23+М24 5,5 (11) 9 

Обавезни (2b) М81-83+М90-96+М101-103+М108 2,5(5) 4 

 

Напоменe:  

1) У складу са чл.35 Правилника о постпку, начину вредновања и квантитативном 

исказивању научноистраживачких резултата истраживача ("Сл.гласник РС", бр. 24/2016, 

21/2017 и 38/2017) за реизбор у научно звање виши научни сарадник кандидат је обевезан 

да у периоду од 5 година испуни најмање половину минималних кватитативних резултата 

потребних за избор у научно звање виши научни сарадник; 

2) За избор у научно звање виши научни сарадник у групацији "Обавезни (2)" кандидат 

мора да оствари најмање 11 поена (реизбор 5,5) у категоријама M21+M22+M23 (2a) и 

најмање пет поена (реизбор 2,5) у категоријама M81-83+M90-96+M101-103+M108 (2b); у 

области архитектуре, просторног планирања и урбанизма у групацији "Обавезни (2)" се 

вреднују категорије M21+M22+M23+M24. 

 

 

III ПРИКАЗ И ОЦЕНА НАЈЗНАЧАЈНИЈИХ РАДОВА ОБЈАВЉЕНИХ У 

ПЕРИОДУ ПОСЛЕ ПОКРЕТАЊА ПОСТУПКА ЗА ИЗБОР У НАУЧНО 

ЗВАЊЕ ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК 

 

Најзначајнији резултати др Тијане Црнчевић из периода од покретања поступка за 

избор у научно звање виши научни сарадник до данас везани су за следеће области: (1) 

планирање предела, планирање система зелених површина и пројектовање, и (2) 

заштита животне средине и одрживи развој. Праћењем и анализом иностраних 

достигнућа у овим областима, посебну у контексту актуелне проблематике климатских 

промена кандидат предметну проблематику посматра критичко - аналитички са 

становишта могућности и ограничења примене у просторном и урбанистичком 

планирању у нашим условима. Радови у којим је др Тијана Црнечевић аутор или 

коаутор су научно актуелни и постављени на јасним теоријским и методолошким 

основама. Преглед најзначајних резулата кандидата дат је у складу са чланом 20. 

Правилника о поступку, начину вредновања и квантитативном исказивању 

научноистраживачких резултата истраживача („Сл.гласник РС“ бр.24/2016, 21/2017 и 

38/2017) којим је предвиђено да извештај комисије садржи до пет научних остварења. 



1) Crncevic T., Dzelebdzic O., Milijic S. (2016) „Planning and Climate Change: A 

Case Study on the Spatial Plan of the Danube Corridor through Serbia“, у. Leal 

Filho W., Adamson K., Dunk R., Azeiteiro U., Illingworth S., Alves F. (eds) 

Implementing Climate Change Adaptation in Cities and Communities. Climate 

Change Management. Springer, Cham, pp.161-177; https://doi.org/10.1007/978-3-

319-28591-7_8: ISBN978-3-319-28589-4 штампано издање и ISBN978-3-319-

28591-7 –електронско издање 

Рад рађен у коауторству са Џелебџић, О., Милијић, С. у оквиру пројекта “Одрживи 

просторни развој Подунавља у Србији” (ТП 36036) програма Технолошког развоја 

Министарсва за просвету, науку и технолошки развој Републике Србије, представља 

резултате синтезних истраживања као и практичног искуства у оквиру просторног 

планирања и уређења предела. Уважавајући актуелно стање по питању законске и планске 

основе у Србији аутори указују на значај просторног планирања у контексту климатских 

промена. Анализом изабраног примера – студије случаја Просторног плана подручја посебне 

намене међународног пловног пута Е80 – Дунав (Паневропски коридор VII) аутори указују на 

планске мере које заступају заштиту природног и културног наслеђа и предела. Предметно 

подручје обухвата предео у коме се издвајају простори са значајним културним, природним и 

туристичким капиталом, као и приобални појасеви у којима се развијају  градови и насеља. 

Резултати анализе овог планског документа су показали да, иако нема одговарајуће законске 

основе, постојећа пракса планирања обезбеђује индиректну подршку мерама прилагођавања 

промовисањем еколошких мрежа, повећањем површина под заштитом као и изградњом 

система за заштиту од поплава. У односу на улогу, истичу аутори, кључни предуслов за 

остваривање проактивне улоге планирања јесте постојање одговарајућих података како би 

се идентифиовали простори који су под ризиком, а што и јесте, како је истакнуто, и 

недостатак постојећег оквира планирања. Аутори указују да будуће напоре треба усмерити 

ка развоју одговарајућих методолошкиох оквира и метода као и техника које би омогућиле 

мониторинг постојећих и предвиђање будућих климатских промена. Допринос рада је у домену 

апликативних исраживања и од значаја је за праксу просторног планирања и планирања 

предела у контексту климаских промена, а значај који ова проблематика има потврђује и 

његово публиковање у монографији међународног значаја. 

2) Црнчевић, T., Џелебџић, О., Марић, И. (2015) ”Климатске промене и заштита – 

новија искуства у планирању подручја културног и природног наслеђа”, 

Архитектура и урбанизам, бр. 40, ISSN0354-6055, стр.37-36  

Рад је рађен у коауторству са Џелебџић, О., Марић, И. у оквиру пројекта “''Просторни, 

еколошки, енергетски и друштвени аспекти развоја насеља и климатске промене – међусобни 

утицаји“ (TП 36035) који у оквиру програма Технолошког развоја финансира Министарсво за 

просвету, науку и технолошки развој Републике Србије, представља део апликативних 

истраживања у области планирања и уређења предела. Рад пружа увид у актуелне 

међународне законске и друге регулативне оквире којима се проблематика климатских 

промена уводи у праксу планирања природног и културног наслеђа и даје посебaн осврт на 

стање у Републици Србији. Посебан значај рада огледа се у прегледу актуелних искустава 

заштите природног и културног наслеђа подручја са УНЕСКО Листе светског наслеђа a за 

које су рађене студије утицаја климатских промена и предвиђене мере заштите. Аутори 

указују да se у пракси планирања у Републици Србији промовише развој еколошких мрежа 

(мрежа простора NATURA 2000) и заштитa предела, где се, планирањем еколошких коридора, 

умрежавањем станишта и другим мерама дају одговори на климатске промене. Аутори 

закључују да недостаје одговарајући методолошки оквир као и разрађене методе и технике 

којима би се одговорило на захтеве насталих промена, и посебно се залажу за унапређење 

степена заштите природног и културног наслеђа уз очување аутентичности и унапређење 

https://doi.org/10.1007/978-3-319-28591-7_8
https://doi.org/10.1007/978-3-319-28591-7_8


адаптибилности односно прилагодљивости ових простора на климатске промене. Посебан 

допринос рада јесте у успостављању оквира за даља истраживања која би, како су аутори 

истакли, требало усмерити ка вредновању места и подручја која би могла бити од интереса 

за заштиту, уз уважавање могућих утицаја климатских промена као и обезђивање 

одговарајућег оквира за реаговање на катастрофе изазване утицајима климатских промена и 

у том контексту издвајање различитих типова заштићених подручја према степену ризика 

од климатских промена. 

3) Marić, I., Crnčević, T., Cvejić, J., (2015) „Green infrastructure planning for cooling 

urban communities: overview of the cotemporary approaches with special reference to 

Serbian experiences“, SPATIUM, No 33, IAUS, ISSN 1450-569X, pp. 55-61 

Рад рађен у коауторству Марић, И., Црнчевић, Т., и Цвејић, Ј. у оквиру пројекта "Просторни, 

еколошки, енергетски и друштвени аспекти развоја насеља и климатске промене – међусобни 

утицаји“ ТП 360305 представља резултат синтезних истраживања као и непосредних 

искустава у изради урбанистичких планова - Генералног плана Београда и других. Посебан 

допринос рада јесте у разматрању улоге зелене инфраструктуре у урбаним средима у 

контексту климатских промена. Рад разматра савремене приступе дефинисане од стране 

политика, програма или стандарда који фаворизују зелену инфратсруктуру у урбанистичком 

планирању за прилагођавање и ублажавање утицаја климатских промена. Аутори указују да 

планска решења, смернице и активности треба да буду пажљиво формулисани уважавајући 

мултифункционалност зелене инфраструктуре и, сходно томе, посебно издвајају позитивне 

примере из савремене праксе који за резултат имају повећање укупне површине под зеленилом 

а  што је допринело бољем квалитету животне средине и умањило потребу за eнергијом за 

хлађење и грејање. Иако постоје позитивни примери из праксе планирања, на основу 

оствaрених резултата, аутори указују да постојећа законска основа, не само у Републици 

Србији, већ и у свету, не пружа адекватну подршку планирању зелене инфраструктуре у 

контексту климатских промена. Поред тога, резултати непосредних искустава у пракси 

израде планске документације за Београд су указали на значајну улогу локалних власти и 

планера у Србији у промовисању планских смерница и програма који заступају примену зелене 

инфраструктуре у смислу унапређења климатских услова, квалитета живота и умањење 

потребе за енергијом за хлађење и грејање. Рад је из домена апликативних истраживања и од 

значаја како за праксу планирања система зелених површина тако и за урбанистичко 

планирање.  

4) Crnčević, T., Vuksanović-Macura, Z. (2016) „Protection of Cultural Heritage and  

Strategic Environmnetal Assessment, у Vapa, Z. (ed.) Proceedings of the Third 

International Conference „Preservation and Improvement of Historic Towns“, 

Sremski Karlovci 12-13 May; Provincial Institute for the Protection of Cultural 

Monuments, Petrovaradin, Municipality of Sremski Karlovci, ISBN 978-86-80929-

36-1, pp.139-148 

Рад рађен у коауторству Црнчевић, Т. и Вуксановић-Мацура, З., представља резулатате 

синтезних истраживања на пројекту "Просторни, еколошки, енергетски и друштвени 

аспекти развоја насеља и климатске промене – међусобни утицаји“ ТП 360305. Рад, поред 

прегледа актуелног оквира примене Стратешке процене утицаја у Републици Србији, 

анализира улогу СПУ у процесу управљања и заштите културног наслеђа. Такође, аутори 

посебно разматрају и статус информационе основе потребне за израду СПУ у контексту 

заштите културне баштине. Анализом три изабране студије случаја - СПУ за усвојене 

планове из Републике Србије, аутори истражују заступљеност тематике заштите културног 

наслеђа у оквиру СПУ. Остварени резулати су указали да је културно наслеђе у оквиру СПУ 

заступљено као један од основних циљева самостално као и у оквиру природног наслеђа и да 

су, сходно томе, превиђени индикатори за потребе праћења имплементације СПУ. У односу 

на улогу СПУ, аутори посебно указују на веома значајну про-активну улогу СПУ у смислу 

идентификације одређених елемента културног наслеђа у оквиру историјских градова и 

обезбеђивања предлога за адаптацију или модификацију одређених планских решења као и 



умањења потенцијалних негативних утицаја на природну и изграђену средину у оквиру ових 

историјских простора. Аутори закључују да се применом СПУ остварује индиректан утицај 

на успостављању информационе основе у оквиру институција чија делатност јесте заштита 

и управљање културним наслеђем, а што се односи, пре свега, на ажурирање постојеће базе 

података, док са друге стране и даље изостаје размена информација у оквиру процеса израде 

СПУ. Допринос овог рада јесте у приказу савремених оквира заштите животне средине и 

одрживог развоја у контексту заштите културног наслеђа који заступају примену планског 

интрумента СПУ, остварајући и вредан допринос равоју информационе основе о СПУ као 

планског инструмента, а што све чини значајан допринос, и научни и стручни.  

5) Crnčević, T. (2013) „Implementacija Evropske konvencije o predelu u Srbiji i klimatske 

promene“, u „Klimatske promene i izgrađeni porstor: politika i praksa u Škotskoj i Srbiji 

(Climate change and the built environment:policies and practice in Scotland and Serbia)“ 

Pucar, M., Dimitrijević, B., Marić, I. (ur.), Posebna izdanja 70, IAUS, Glasgow Caledonian 

University, ISBN 978-86-80329-72-7 pp.122-136  

Рад представља резулатате синтезних истраживања на пројекту "Просторни, еколошки, 

енергетски и друштвени аспекти развоја насеља и климатске промене – међусобни утицаји“ 

ТП 360305. Рад указује на значај Европске конвенције о пределу (ЕКП) чијом ратификацијом 

као и укључивањем проблематике предела у Просторни план Републике Србије се обезбеђују 

реалне основе и за укључивање и проблематике климатских промена. Поред анализе актуленог 

законског и планског оквирта аутор посебно разматра и изабране студије случаја у оквиру 

просторног и урбанистичког планирања. Аутор констатује да ће се имплементацијом ЕКП 

иницирати и одређене активности и да, у контексту имплементације одредби и 

успостављања методолошког и процедуралног оквира, приоритети јесу иновирање и 

усаглашавање законске основе и израда подзаконских аката, приручника и свакако 

успостављање институционалног оквира како би се обезбедио одговарајући оквир за праћење 

законских обавеза и свих осталих активности везаних за импелментацију ЕКП. Аутор указује 

и нанеопходост формирања одговарајуће информационе основе - сртатегије, студије 

Карактеризација предела Србије као и формирање базе података у GIS окружењу. Један од 

резултата рада јесте предлог који заступа укључивање пробелматике климатских у процес 

планирања предела приликом израде студије Карактеризација предела. Рад је из домена 

апликативних истраживања и од значаја је за праксу просторног планирања и планирања 

предела у контексту климаских промена, а значај који ова проблематика има потврђје и 

његово публиковање у монографији националног значаја. 

 
IV ЕЛЕМЕНТИ ЗА КВАЛИТАТИВНУ ОЦЕНУ НАУЧНОГ ДОПРИНОСА 

КАНДИДАТА 

1. ПОКАЗАТЕЉИ УСПЕХА У НАУЧНОМ РАДУ 

1.1. Награде и друга признања за рад  

Др Тијана Црнчевић је учествовала, као члан тима и аутор и коаутор секторских 

студија, на изради следећих планова: 

 Плана детаљне регулације за секундарни туристички центар Гочманци – у 

заштитној зони НП Копаоник, са полазиштем гондолске жичаре (“Сл. лист 

општине Брус“ бр. 5/17) (аутор секторске студије „Заштита природних 

вредности и предела и уређење зелених површина“) који је добио награду на 26. 

Међународном салону урбанизма који је одржан у Нишу у новембру 

2017.године;  

 Плана генералне регулације туристичког пункта „Козарница“ („Сл. лист 

општине Књажевац“ бр. 4/2016) (коаутор студије „Заштита природних 

вредности и предела“ и аутор „Уређења зелених површина“) који је добио другу 



награду у категорији планови генералне регулације делова насеља на 22. 

међународном салону урбанизма у Нишу; 

 Плана генералне регулације туристичког центра „Голема река“ са 

туристичким пунктом „Мирица“ („Сл. лист општине Књажевац“ бр. 4/2016) 

(коаутор студије „Заштита природних вредности и предела“ и аутор „Уређења 

зелених површина“) који је добио другу награду у категорији планови генералне 

регулације делова насеља на 22. међународном салону урбанизма у Нишу; и  

 Плана генералне регулације за туристички центар Дивчибаре (измене и допуне) 

(„Сл. гласник града Ваљева“ бр. 2 св. 2/2015) (аутор секторске студије „Заштита 

природних вредности и предела и уређење зелених површина“) који је освојио 

признање у категорији планови генералне регулације на 24. међународном 

салону урбанизма у Нишу. 
 

1.2 Уводна предавања на конференцијама и друга предавања по позиву  

Др Тијана Црнчевић је у периоду од избора у звање научни сарадник до покретања 

поступка за избор у звање виши научни сарадник имала једно уводно предавање по 

позиву на међународном скупу које је штампано у целини: 

- Crnčević, T., Therivel, R., 2009., „Acheiving suistanability in planning: English and 

Serbian experiences“, International Scientific Conference-Regional Development, 

Spatial planning and Strategic Governance, Thematic conference proceedings Vol.1, 

IAUS, Belgrade 2009, ISBN 978-86-80329-61-1, pp.83-106. 

У периоду од покретања поступка у избор звање виши научни сарадник др Тијана 

Црнчевић је имала: 

- уводно предавање по позиву на међународном скупу које је штампано у 

целини: Dželebdžić, O., Bazik, D., Crnčević, T. (2013) „Vulnerability of natural and 

cultural heritage in relation to climate change – new challenge for spatial and urban 

planning”, International Scientific Conference Regional development, spatial 

planning and strategic governance –RESPAG, Vujošević, M., Milijić, S. (ur.), ISBN 

978-86-80329-76-5, pp.808-822, и 

- предавање по позиву на међународном скупу - Medjunarodna Konferencija 

“Krajobraz-Krajina-pejzaž”, Krajobrazna arhitektura i turizam,(24.-27.travnja 2017., 

Rovinj-Pula, Hrvatska) штампано у изводу: Crnčević, T. (2017) „Krajobrazno 

uređenje turističkih destinacija Vrnjačke Banje i  Divčibare“ (Landscape design оф 

tourist destinations Vrnjačka Banja and Divčibare) у Medjunarodna Konferencija 

“Krajobraz-Krajina-pejzaž”, Krajobrazna arhitektura i turizam, 24.-27.travnja 2017., 

Rovinj-Pula, Hrvatska (International Conference: “Landscape Architecture and 

tourism”, 24
th

 -27
th

 April 2017, Rovinj/Rovigno-Pula/Pola, Croatia, Knez, A., Jukić, 

M., Mesić, L., Klemer, B., Miletić, I., Pavletić-Slobođan, M (eds.), Hrvatsko društvo 

krajobraznih arhitekata (Croation Association of landscpe architects). 

 

1.3 Чланства у одборима међународних научних конференција и одборима научних 

друштава 

Др Тијана Црнчевић је до покретања поступка за избор у звање виши научни сарадник 

остварила следеће доприносе у организовању међународних научних скупова: 

- члан Организационог одбора међународног научног скупа Regional development, 

spatial planning and strategic governance (Београд, 07-08. децембар 2009. године), 



Институт за архитектуру и урбанизам Србије у сарадњи са Републичком 

агенцијом за просторно планирање Републике Србије; 

- члан Организационог одбора међународног научног скупа Regional development, 

spatial planning and strategic governance – RESPAG, 2nd international scientific 

conference (Београд, 22-25. мај 2013. године, Институт за архитектуру и 

урбанизам Србије); 

- члан Научног одбора међународног научног скупа Regional development, spatial 

planning and strategic governance – RESPAG, 2nd international scientific conference 

(Београд, 22-25. мај 2013. године, Институт за архитектуру и урбанизам Србије). 

Др Тијана Црнчевић је након покретања поступка за избор у звање виши научни 

сарадник остварила допринос поводом прославе шездесет година постојања и рада 

Института за архитектуру и урбанизам Србије, јубиларни скуп, као члан Уређивачког 

одбора монографије која представља сажет приказ онога што је Институт остварио у 

протеклом периоду (Београд, децембар 2014. године, Институт за архитектуру и 

урбанизам Србије). 

 

1.4.Чланства у уређивачким одборима часописа, уређивање монографија, рецензије 

научних радова и пројеката 

Др Тијана Црнчевић је од 2003. године члан Уредништва часописа SPATIUM, часописа 

који је међународног значаја (М24) верификован посебном одлуком Министарства за 

науку и технолошки развој у издању Института за архитектуру и урбанизам Србије.  

Члан је Издавачког савета Института за архитектуру и урбанизам Србије (од 2015. 

године).  

До покретања поступка за избор у звање виши научни сарадник: 

-учествовала је уређивању научне публикација - тематског зборника радова: 

''Одрживи просторни развој Подунавља у Србији – књига 1'' у издању Института за 

архитектуру и урбанизам Србије, Београд, 2012, ISBN 978-86-80329-74-1 (коуредник са 

Милијићем, С. и Јосимовић, Б.); 

- рецензент је: (1) радова пријављених за међународни научни скуп Regional 

development, spatial planning and strategic governance (Београд, 07-08. децембар 2009. 

године, Институт за архитектуру и урбанизам Србије у сарадњи са Републичком 

агенцијом за просторно планирање Републике Србије); (2) радова пријављених за 

међународни научни скуп Regional development, spatial planning and strategic governance 

– RESPAG, 2
nd

 international scientific conference (Београд, 22-25. мај 2013. године, 

Институт за архитектуру и урбанизам Србије); (3) радова пријављених за часопис 

Архитектура и урбанизам у издању Института за архитектуру и урбанизам Србије и (4) 

радова пријављених за часопис SPATIUM, који је међународног значаја верификован 

посебном одлуком Министарства за науку и технолошки развој. 

Након покретања поступка за избор у звање виши научни сарадник рецензент је: 

- радова пријављених за часопис Архитектура и урбанизам (М51) у издању 

Института за архитектуру и урбанизам Србије (број 44) , 

- радова пријављених за часопис SPATIUM (М24) у издању Института за 

архитектуру и урбанизам Србије, који је међународног значаја верификован посебном 

одлуком Министарства за науку и технолошки развој (број 29 и 33) и  

- радова пријављених за међународни часопис International Journal of Climate 

Change Strategies and Management у издању Emerald Publishing (M23). 

 



2. АНГАЖОВАНОСТ У РАЗВОЈУ УСЛОВА ЗА НАУЧНИ РАД, ОБРАЗОВАЊУ 

И ФОРМИРАЊУ НАУЧНИХ КАДРОВА 

2.1. Допринос развоју науке 

Најзначајнији резултати научно-истраживачког рада др Тијане Црнчевић од периода 

покретања поступка за избор у научно звање виши научни сарадник до данас, 

остварени су у две основне тематске области: планирање предела, планирање система 

зелених површина и пројектовање и заштита животне средине и одрживи развој. 

(1)Планирање предела, планирање система зелених површина и пројектовање. 

Уважавајући актуелну проблематику климатских промена, у свом научном и 

практичном раду, кандидат се бави проблематиком планирања предела, планирања 

система зелених површина - зелене инфраструктуре као и пројектовањем. Кандидат 

представља и анализира иностране оквире и смернице који промовишу проблематику 

климатских промена, као и непосредна искуства из праксе планирања које сумира у 

виду препорука за унапређење исте. Остварени резултати омогућили су сагледавање 

актуелног стања постојеће праксе планирања и пројектовања у контексту климатских 

промена и на тај начин остварили посебан допринос у смислу његовог даљег развоја. 

Користи резултате синтезних теоријских истраживања у пракси, у изради 

урбанистичких планова и пејзажно архитеконтских пројеката, а значај који остварени 

резулати имају потврђују и награђени планови у којима је кандидат учетвовао као члан 

тима и аутор и коаутор студија у области планирање предела, уређења зелених 

површина и заштите природних вредности као и изведени пејзажно архитектонски 

пројекти.  

(2)Заштита животне средине и одрживи развој. У својим истраживањима др Тијана 

Црнчевић обрађује мултифункционалност система зелених површина - зелене 

инфраструктуре у контексту заштите животне средине и климатских промена. 

Кандидат истражује актулелан статус зелене инфраструктуре у пракси планирања 

остварајући вредан допринос равоју емпиријске основе. Поред тога, користи резултате 

синтезних теоријских истраживања у пракси, у изради  урбанистичких планова и 

пејзажно архитектонских пројеката. Показује континуалност у свом истраживачком 

раду, настављајући да обрађује плански инструмент Стратешка процена утицаја (СПУ) 

који има за циљ заштиту животне средине и спровођење стратегије одрживог развоја. 

Ослањајући се на инострана искуства и препоруке, као и на досадашња искуства у 

примени, кандидат ближе истражује посебна методолошка питања релевантна за СПУ 

у Републици Србији, анализира улогу СПУ у процесу управљања и заштите културног 

наслеђа, остварајући допринос равоју емпиријске основе о СПУ као планском 

инструменту. Посебан допринос остварених резултата је у критичко-аналитичком 

сагледавању места и улоге СПУ у просторном и урбанистичком планирању а део 

резултата истраживања коришћен је у изради СПУ за урбанистичке планове.  

 

2.2. Менторство при изради магистарских и докторских радова, руковођење 

специјалистичким радовима 

Др Тијана Црнчевић је учествовала у комисијама за оцену испуњености услова за 

избор у истраживачка и стручна звања, и то: 

у периоду до покретања поступка за избор у звање виши научни сарадник 

- члан Комисије за избор мр Јасмине Ђурђевић у звање истраживач сарадник 

(Одлука бр. 1400/1-3Б, 2009. године), Институт за архитектуру и урбанизам 

Србије, 



- члан Комисије за избор Олгице Бакић у звање стручни саветник (Одлука 

бр.1551/1-2Д, 2009. године), Институт за архитектуру и урбанизам Србије, 

- члан Комисије за избор мр Јасмине Ђурђевић за реизбор у звање истраживач 

сарадник, (Одлука бр. 1321/1-3Б, 2012. године), Институт за архитектуру и 

урбанизам Србије; 

након покретања поступка за избор у научно звање виши научни сарадник 

- члан Комисије за избор у научно звање научни сарадник др Тамаре Зеленовић-

Васиљевић (2013. године), Одлука Научног већа Института бр.961/1-2б од 

14.06.2013.године, 

- члан комисије за избор у истраживачко звање истраживач сарадник Мирославе 

Петрвић-Балубџић, дипл.инж.арх. (2015.година), Одлука Научног већа 

Института бр.1460//1-5а од 28.12.2015.године, 

- члан Комисије за избор у научно звање научни сарадник др Злате Вуксановић-

Мацуре, дипл.инж.арх. (2015. године), Одлука Научног већа Института 

бр.500/1-6б од 22.05.2015.године, 

- члан Комисије за реизбор у истраживачко звање истраживач сарадник 

Браниславе Ковачевић, дипл.инж.арх. (2016. године), Одлука Научног већа 

Института бр.521/1-4 од 23.05.2016.године, 

- члан Комисије за избор у истраживачко звање истраживач приправник Љубише 

Безбрадице, маст.инж.шум. (2016. године), Одлука Научног већа Института 

бр.1495/1-4б од 23.12.2016.године. 

Одлуком Научног већа Института за архитектуру и урбанизам бр.1277/1-5г/2 од 

10.11.2016.године,  др Тијана Црнчевић је одређена за коментора Љубиши Безбрадици, 

маст.инж.шум., запосленом у Институту за архитектуру и урбанизам Србије и 

уписаном на докторске студије на Шумарском факултету Универзитета у Београду у 

оквиру студијског програма „Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних 

ресурса“. 

 

2.3.Педагошки рад 

Ангажованост др Тијане Црнчевић у образовању и формирању научних кадрова је била 

врло значајна, како на директан, тако и на индиректан начин. Др Тијана Црнчевић 

учествује повремено као гост-предавач на основним студијама из: 

у периоду пре покретања поступка  

- пејзажне архитектуре на Шумарском факултету Универзитета у Београду, 

- архитектуре на Архитектонском факултету Универзитета у Београду. 

након покретања поступка за избор у звање виши научни сарадник 

- ангажована у својству гостујућег предавача на предмету Образовање одраслих 

за животну средину (6.12.2016 и 19.12.2017 године), на Филозофском факултету 

Универзитета у Београду; 

- 2013-2015.године гостујући предавач на предметима „Урбана регулатива“ и 

„Одрживи урбани развој“ на мастер курсу „Интегрални урбанизам“  на 

Архитектонском факултету Универзитета у Београду;  

- у периоду од 2014.-2015. године анагажована је као консултант студијског 

програма Мастер ИТЕГРАЛНИ УРБАНИЗАМ на Архитектонском факултету 

Универзитеа у Београду; 



- кроз континуални рад у Институту са студентима четврте године Географског 

факултета Универзитета у Београду, смер Просторно планирање и мастер 

академских студија Интегрални урбанизам, Архитектонског факултета у 

Београду (предмет Стручна пракса), чиме посебно доприноси педагошком и 

едукативном раду; пракса се одвија сваке године у периоду од две недеље.  

Евидентан је и индиректан допринос др Тијане Црнчевић у образовању и формирању 

научног подмлатка, који се огледа кроз рецензије, савете и друге видове неформалне 

помоћи колегама из Института и поменутих факултета. 

 

2.4. Међународна сарадња 

Др Тијана Црнчевић у периоду од 1993. године, када је боравила на последипломским 

студијама у Великој Британији, до данас сарађује са колегама из иностранства. Као 

један од резулата сарадње  (напомена: пре покретања поступка за избор у звање виши 

научни сарадник) у оквиру истраживачког пројеката "Просторни, социјални и 

еколошки аспекти развоја у великим рударским басенима" ТП 16008 јесте и рад који 

публикован са професором Riki Therivel са Оxford Brookes University, School of Planning 

у Оксфорду у Великој Британији 

У периоду од 2002.године, др Тијана Црнчевић је активно учествовала у међународној 

сарадњи и то на следећим пројектима: 

пре покретања поступка за избор у научно звање 

 2003. – 2004.година „Sustainable planning” (“Одрживо планирање”) који је 

Институт за архитектуру и урбанизам Србије реализовао у сарадњи са 

Британским саветом у Београду и School of Planning, Oxford Brookes University, 

Oxford, Велика Британија као члан ужег научностраживачког тима; 

после покретања поступка за избор у научно звање 

 од 2017.године „Improving capacities for Enhancing Territorial Attractiveness of the 

Danube Region”, ATTRACTIVE DANUBE, DTP 1-270-4.1. који се финансира из 

Транснационалног програма Дунав (INTERREG Danube transnational 

Programme) као члан тима.  

 

2.5. Организација научних скупова 

Др Тијана Црнчевић је остварила значајан допринос унапређењу услова за научни рад 

кроз активно чланство у организационом одбору следећих међународних научних 

скупова (до покретање поступка за избор у звање виши научни сарадник): 

 Regional development, spatial planning and strategic governance (Београд, 07-08. 

децембар 2009. Године), Институт за архитектуру и урбанизам Србије у сарадњи са 

Републичком агенцијом за просторно планирање Републике Србије; 

 Regional development, spatial planning and strategic governance – RESPAG, 2nd 

international scientific conference (Београд, 22-25. мај 2013. Године), Институт за 

архитектуру и урбанизам Србије. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЈА НАУЧНОГ РАДА 

3.1. Руковођење пројектима, потпројектима и задацима 

Као члан истраживачких тимова у Институту за архитектуру и урбанизам Србије, др 

Тијана Црнчевић је била носилац задатака у реализацији већег броја научно - 



истраживачких пројеката. У програмском периоду од 2002.године била је ангажована 

на следећим технолошким пројектима „Одрживи просторни развој градова Србије“ - 

ТП 6500А, „Развој, просторно уређење и коришћење магистралних инфраструктурних 

коридора (МИКС)"- СГР .12.0225.А, "Просторни, социјални и еколошки аспекти 

развоја у великим рударским басенима" ТП 16008 и "Одрживи развој и уређење 

бањских и туристичких насеља у Србији“, ТП 16007. 

Члан је тимова актуелних пројеката које финансира Министарство просвете, науке и 

технолошког развоја Републике Србије: ''Просторни, еколошки, енергетски и 

друштвени аспекти развоја насеља и климатске промене – међусобни утицаји“ TP 

36035 и ''Одрживи просторни развој Подунавља у Србији'' TP 36036.  

Др Тијана Црнчевић је током 2014.године била ангажована као члан руководног –

експертског тима у оквиру пројекта „Израда предлога Акционог плана за 

имплементацију Европске конвенције о пределу и нацрта Правилника о категоризацији 

предела Србије“ (члан тима експерата) (SIPU International AB, Пројeктни фонд за 

институционални развој - PROFID – Бр.3-2; Институт за архитектуру и урбанизам 

Србије - обрађивач Пројекта; Министарсво пољопривреде и заштите животне средине 

и Министартсво културе и информисања Републике Србије - корисници Пројекта). 

 

3.2. Технолошки пројекти, патенти, иновације и резултати примењени у пракси 

Др Тијана Црнчевић је била ангажована на изради преко 30 планских докумената, 

пројеката и студија. У периоду од 2013.-2017.године као виши научни сарадник 

активно је учествовала у изради преко 17 планских документа и пројеката. Истиче се 

њена улога као руководиоца израде Стратешке процене утицаја на животну средину 

као и носиоца израде тематске области заштита природе, предела и планирања и 

уређења система зелених површина. Као најзначајнији издвајају се следећи 

урбанистички планови, пројекти и студије:  

Урбанистички планови  

 План детаљне регулације Суво рудиште на Копаонику ( „Заштита природе и предела“ и 

„Уређење зелених површина“) („Сл. гласник општине Рашка“ бр. 139/2014) 

 План детаљне регулације блока број 27 у Белој Цркви.(„Зелене површине“) („Сл. лист 

општине Бела Црква“ бр. 5/2015) 

 Плана детаљне регулације за секундарни туристички центар Гочманци – у заштитној 

зони НП Копаоник, са полазиштем гондолске жичаре (“Сл. лист општине Брус“ бр. 5/17) ( 

„Заштита природних вредности и предела и уређење зелених површина“)  

 Плана генералне регулације туристичког пункта „Козарница“ („Сл.лист општине 

Књажевац“бр. 4/2016) (коаутор студије „Заштита природних вредности и предела“ и аутор 

„Уређења зелених површина“) 

 Плана генералне регулације туристичког центра „Голема река“ са туристичким пунктом 

„Мирица“, 2016. („Сл. лист општине Књажевац“ бр. 4/2016) (коаутор студије „Заштита 

природних вредности и предела“ и аутор „Уређења зелених површина“)  

 Плана генералне регулације за туристички центар Дивчибаре (измене и допуне) („Заштита 

природних вредности и предела и уређење зелених површина“) („Сл. гласник града 

Ваљева“ бр. 2 св. 2/2015)  

 План детаљне регулације гробља у Брестовцу (члан синтезног тима, уређење зелених 

површина“) („Сл. лист општине Бор“ бр. 28/2017) ; 

 План детаљне регулације гробља у Бору (члан синтезног тима, уређење зелених површина) 

(„Сл. лист општине Бор“ бр. 28/2017) ; 



 План генералне регулације туристичког подручја Стол (члна тима, коаутор зелене 

површине, заштита природе, предела и животне средине) („Сл. лист општине Бор“ бр. 

28/2017);  

 План генералне регулације туристичког комплекса Црни врх (члан тима, коаутор зелене 

површине, заштита природе, предела и животне средине) („Сл. лист општине Бор“ бр. 

28/2017); 

 План детаљне регулације дела привредне зоне уз пут Београд-Панчево, градска општина 

Палилула (зелене површине, заштита животне средине) („Сл. лист града Београда“ бр. 

80/2017) 

 Пејзажно архитеконски пројекти 

 Ново гробље и капела у Барошевцу ; главни пројекат (члан тима), ИАУС, 2013. 

 Главни пројекат спољнег уређења у оквиру ПГР објеката за ОРА „СУНЧАНА ДОЛИНА, 

2017, (члан тима )  

Студије и други плански документии пројекти 

 Стратешка процена утицаја на животну средину за План детаљне регулације Суво 

Рудиште,( „Сл. гласник општине Рашка“ бр. 139/2014) (члан тима), ИАУС, 2014 

 Стратешка процена утицаја на животну средину за План генералне регулације 

туристичког подручја Стол, 2017. (руководилац израде) („Сл. лист општине Бор“ 

бр. 28/2017) 

 Стратешка процена утицаја на животну средину за План генералне регулације 

туристичког комплекса Црни врх, 2017 (руководилац израде) („Сл. лист општине Бор“ 

бр. 28/2017) 

 Стратешка процена утицаја на животну средину за План детаљне регулације дела 

привредне зоне уз пут Београд-Панчево, градска општина Палилула, 2017. (руководилац 

израде) („Сл. лист града Београда“ бр. 80/2017)  

 

3.3 Активности у комисијама и телима Министарства науке и сл. 

Др Тијана Црнчевић је јула 2012.године именована за члана радне групе Министарства 

животне средине, рударства и просторног планирања (решење бр. 353-01-1350/2012-05) 

за израду Акционог плана за имплементацију Европске Конвенције о пределу.  

Као члан, учествовала је у стручној комисији општине Дољевац, Решење бр.501-40 од 

24.09.2015.године, ради оцене Извештаја о стратешкој процени утицаја.  

 

3.4. Руковођење научним институцијама 

Др Тијана Црнчевић је одавгуста 2008.године члан Научног већа Института за 

архитектуру и урбанизам Србије, као стручног органа научног Института. 

 

IV. КВАЛИТЕТ НАУЧНИХ РЕЗУЛТАТА 

4.1.Утицајност радова кандидата – цитиранос најзначајнијих радова 

1)Josimović, B., Crnčević, T. (2009) “Impact Evaluation Within Strategic   

Environmental  Assessment: The Case Study of the Waste Management Regional Plan 

for  Kolubara region in Serbia”, Environmental Еngineering and Мanagement Journal  No3 

Vol 8, Department of Environmental Engineering and Management-Faculty of  Chemical 

Engineering, IASI, pp.457-462, ISSN 1582-9596., цитиран у  

(напомена: за радове од 1. до 4. линк је  

http://apps.webofknowledge.com/InboundService.do?product=WOS&Func=Frame&DestFail=htt

p%3A%2F%2Fwww.webofknowledge.com&SrcApp=SFX&SrcAuth=SFX&SID=F2KRmwBXddIa

http://apps.webofknowledge.com/InboundService.do?product=WOS&Func=Frame&DestFail=http%3A%2F%2Fwww.webofknowledge.com&SrcApp=SFX&SrcAuth=SFX&SID=F2KRmwBXddIaHMtsmk2&mode=CitingArticles&customersID=SFX&IsProductCode=Yes&Init=Yes&viewType=summary&action=search&UT=WOS%3A000267917400013
http://apps.webofknowledge.com/InboundService.do?product=WOS&Func=Frame&DestFail=http%3A%2F%2Fwww.webofknowledge.com&SrcApp=SFX&SrcAuth=SFX&SID=F2KRmwBXddIaHMtsmk2&mode=CitingArticles&customersID=SFX&IsProductCode=Yes&Init=Yes&viewType=summary&action=search&UT=WOS%3A000267917400013


HMtsmk2&mode=CitingArticles&customersID=SFX&IsProductCode=Yes&Init=Yes&viewType=

summary&action=search&UT=WOS%3A000267917400013) 

до покретања поступка за избор звање виши научни сарадник  

1. Zaharia, C.; Suteu, D. (2011) „Аnalytical Control of Soil and Ground Water Quality 

on a Northern Romanian Landfill“, Environmental Engineering and Management Journal, 

Volume: 10 Issue: 11 Pages: 1693-1701.  

2. Adekunle, Iheoma M. (2010) „Evaluating Environmental Impact of Nigerian 

Composted Wastes Using Laboratory Extraction Test“, Environmental Engineering and 

Management Journal Volume: 9 Issue: 5 Pages: 721-729.  

3. Grec, A.; Dumescu, F.; Major, C. (2009) “Assessment of the Environmental Impacts 

Generated by Rubber Processing Activity”, Environmental Engineering and Management 

Journal Volume: 8 Issue: 6 Pages: 1533-1540.   

4. Schiopu, A.M.; Robu, B. M.; Apostol, I.; Gavrileseu,M. (2009) “Impact of Landfill 

Leachate on Soil Quality in Iasi County”, Environmental Engineering and Management 

Journal Volume: 8   Issue: 5 Pages: 1155-1164.  

5. Б. Јосимовић, М. Илић, Д. Филиповић (2009): ''Планирање управљања 

комуналним отпадом'', научна монографија, Институт за архитектуру и урбанизам 

Србије, Београд, стр. 1-157, ISBN 978-86-80329-59-8  

Укупно 4 хетероцитата и 1 коцитат 

 

2)Јosimović, Б., Crnčević, Т. (2010) ''Implementation of Strategic Environmental Assessment in 

Serbia with special reference to the Regional Plan of Waste Management'', Environmental 

Management, edited by Santosh Kumar Sarkar, book published by SCIYO, pp. 95-113, ISBN 

978-953-307-133-6 цитиран у 

до покретања поступка за избор звање виши научни сарадник  

1. B. Josimović, I. Marić (2012) ''Мethodology for the Regional Landfill Site 

Selection’’, Sustainable Development – Authoritative and Leading Edge Content for 

Environmental Management – Chapter 22, edited by Sime Curkovic, book published by 

SCIYO, p. 513-538, doi: 10.5772/45926, ISBN 978-953-51-0682-1, 

http://library.umac.mo/ebooks/b28109946.pdf 

Укупно 1 коцитат. 

 

3)Crnčević, T., Therivel, R. (2009) “Acheiving suistanability in planning: English and Serbian 

experiences”, International Scientific Conference-Regional Development, Spatial planning and 

Strategic Governance, Thematic conference proceedings Vol.1, IAUS, Belgrade 2009, p.p.83-

106, ISBN 978-86-80329-61-1 цитиран у 

до покретање поступка за избор у звање виши наушни сарадник 

1. Perić, A., Furundziž, D. (2010) „Strategies for sustainable Cities: Climate Change as 

a Generator of Development Planning Policies – Belgrade Example“, REAL CORP 2010, 

Proceedings, ed.M.Schrenk, V.Popovich, P.Zeile, pp.675-681, 

https://www.researchgate.net/publication/266865471_Strategies_for_Sustainable_Cities_Cli

mate_Change_as_a_Generator_of_Development_Planning_Policies_-_Belgrade_Example 

Укупно 1 хетероцитат  

 

4)Crnčević, T., Bakić, O. (2008) “The system of green surfaces in spas with special reference to 

the case studies: Vrnjačka, Kanjiza and Pribojska spa”, SPATIUM, No 17/18, IAUS, 92-97 
цитиран у 

до покретање поступка за избор у звање виши наушни сарадник 

1. Адлешић, М. (2009)Одрживост концепта идеје „Вртни град“ у процесу 

ревитализације села – пример насеља Кулпин у Војводини, Архитектура и урбанизам, 

бр.27,стр.70-77;http://iaus.ac.rs/upload/download/arhitektura_i_urbanizam/AU%2027.pdf 

Укупно 1 хетероцитат  

 

http://apps.webofknowledge.com/InboundService.do?product=WOS&Func=Frame&DestFail=http%3A%2F%2Fwww.webofknowledge.com&SrcApp=SFX&SrcAuth=SFX&SID=F2KRmwBXddIaHMtsmk2&mode=CitingArticles&customersID=SFX&IsProductCode=Yes&Init=Yes&viewType=summary&action=search&UT=WOS%3A000267917400013
http://apps.webofknowledge.com/InboundService.do?product=WOS&Func=Frame&DestFail=http%3A%2F%2Fwww.webofknowledge.com&SrcApp=SFX&SrcAuth=SFX&SID=F2KRmwBXddIaHMtsmk2&mode=CitingArticles&customersID=SFX&IsProductCode=Yes&Init=Yes&viewType=summary&action=search&UT=WOS%3A000267917400013


5)Црнчевић, T., Марић, И., Бакић, O., 2010., „Планирање и управљање пределима 

бањских   места у Србији са посебним освртом на изабране студије случаја“, 

Архитектура и урбанизам, бр. 29, стр.57-65ISSN0354-6055 цитиран у 
после покретања поступка за избор у звање виши научни сарадник 
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4.2. Параметри квалитета часописа и позитивна цитираност кандидатових 

радова 

Др Тијана Црнчевић је, увидом у изложене податаке, у периоду након покретања 

поступка за избор у звање виши научни сарадник, имала укупно 25 навода из својих 

најзначајнијих радова, од чега је 18 хетероцитата и 7 коцитата.   

У периоду до покретања поступка за избор у звање виши научни сарадник, др Тијана 

Црнчевић је имала укупно 8 навода из својих најзначајнијих радова, од чега је 6 

хетероцитата и 2 коцитата.   

Др Тијана Црнчевић, на основу изложених података о изворима, до данас има укупно 

33 навода, од чега је 24 хетероцитата и 9 коцитата. Цитираност је утврђена на основу 

доступних података на интернет страницама (http://scindeks.ceon.rs, веб странице 

научних часописа и научних скупова) а део је приложен у документацији (напомена: на 

основу приложене потврде коју издаје Универзетска библиотека “Светозар Марковић” о 

цитираности из база података Science Citation Index 1992–1995. и Web of Science 1996–2018  

кандидат има укупно 10  цитата). 

Укупно је цитирано дванаест (12) радова кандидата, од којих је цитиран један рад 

објављен у врхунском међународном часопису, један у часопису међународног значаја, 

4 у националном часопису међународног значаја, 2 рада у монографијама 

мећународног значаја, 3 рада у часописима националног значаја и један у зборнику са 

међународног научног скупа.  

 

4.3. Ефективни број радова и број радова нормиран на основу броја коаутора 

Укупан број научних радова, публикованих у претходном петогодишњем периоду 

(2013-2017), и посебно њихова структура и квалитет (2 поглавља у монографији 

међународног значаја, 3 рада у националном часопису међународног значаја, 6 

радова у зборницима са међународних скупова од чега 1 предавање по позиву са 

међународног скупа штампано у целини, 4 предавања штампана у целини и 1 

саопштење у изводу, 4 поглављa у монографији националног значаја, 2 рада у 

водећем часопису националног значаја и 2 техничка развојна решења/студије – 1 

изведено ауторско дело са публикацијом у националном часопису и 1 учешће на 

изложби међународног значаја) указују да кандидат показују континуланост у оквиру 

тематског опуса истраживања. Уважавајући напред наведено, може се констатовати да 

се др Тијана Црнчевић афирмисала као аутор у области планирања предела, планирања 

система зелених површина као и заштите животне средине и одрживог развоја у 

просторном и урбанистичком планирању. 

У свим радовима који су написани са коауторима није превазиђен број од 3 коаутора 

по раду што одређује пуну тежину теоријских радова у оквиру техничко-технолошких 

наука.  

 



4.4. Степен самосталности и степен учешћа у реализацији радова у научним 

центрима у земљи и иностранству 

Од укупног броја објављених радова др Тијана Црнчевић је: аутор 2 поглављa у 

монографији националног значаја; први коаутор једног рада у националном 

часопису међународног значаја, једног поглавља у монографији међународног 

значаја, 5 радова у зборницима радова са међународних скупова, једног 

рада/поглавља у научној монографији националног значаја, 2 рада у водећем 

часопису националног значаја; други коаутор 2 рада у националном часопису 

међународног значаја и једног поглавља у монографији националног значаја; и трећи 

коаутор једног поглавља у монографији међународног значаја и једног рада у 

зборнику са међународног скупа. У оквиру техничких развојних решења/студија 

остварила је 2 резултата: једно изведено ауторско дело са публикацијом у 

националном часопису (као део тима аутора) и једно учешће на изложби 

међународног значаја (као део тима аутора). 

На онову напред наведеног, може се констатовати да кандидат поред самосталности 

остварује и висок степен учешћа у реализацији радова са колегама у међународним 

часописима и публикацијама, као и у публикацијама националног значаја.  

Од укупног броја научних радова (17) након покретања поступка за избор у научно 

звање виши научни сарадник, др Тијана Црнчевић је остварила 5 у иностранству и 12 у 

Србији. Значајан део резултата истраживања је примењен у изради планске и пројектне 

документације.  

 

4.5. Значај радова 

Др Тијана Црнчевић у свом научно истраживачком раду показује значајне резултате у 

области планирања предела, планирања система зелених површина и пројектовања као 

и заштите животне средине и одрживог развоја у урбанистичком и просторном 

планирању. Публиковани радови, као резултат вишегодишњег континуалног научног и 

практичног рада, имају значајан допринос у формирању теоријске и емпиријске основе. 

Кандидат у својим радовима, уважавајући актуелност проблематике климатских промена, 

презентује истраживања од значаја за унапређење методолошког и процедуралног оквира. 

Користећи резултате синтезних теоријских истраживања, у пракси кандидат заступа 

новије планске стратегије којима промовише ову проблематику. Радови пружају значајне 

елементе за ефикасније планирање одрживог просторног развоја предела и система 

зелених површина у контексту климатских промена. Значајан део резултата истраживања 

је примењен у изради просторних и урбанистичких планова и стратешких процена 

утицаја на животну средину као и пејзажно архитектонских пројеката. 

 

4.6. Допринос кандидата реализацији коауторских радова 

На онову увида у резултате, од укупног броја пријављених радова и решења (19), др 

Тијана Црнчевић је била аутор 2 рада, први аутор на 10 радова, други коаутор на 3 

рада, трећи коаутор на 2 рада као члна тима аутора и оквиру техничких развојних 

решења/студија. Већина радова је реализована у сарадњи са колегама из Института за 

архитектуру и урбанизам Србије, као и са колегама са Архитектонског факултета и 

Филозофског факултета Унивезитета у Београду и ЈКП Зеленило Београд.  

 

 

 



V ЗАКЉУЧАК СА ПРЕДЛОГОМ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ 

На основу прегледа и анализе материјала који обухвата научне и стручне радове 

кандидата др Тијане Црнчевић и на основу рекапитулације фактора неопходних за 

одговарајућа научна звања, може се констатовати да квантитативни и квалитативни 

показатељи научног рада кандидата испуњавају предвиђене услове за реизбор др 

Тијанe Црнчевић у научно звање виши научни сарадник 

Комисија је мишљења да je целокупан рад, као и научне и стручне компетенције 

кандидата резултат континуираних истраживања у областима планирање предела,  

планирање система зелених површина и пројектовање и заштита животне средине и 

одрживи развој, са посебним нагласком на могућност повезивања теорије и праксе, 

односно научно-истраживалког рада са применом у просторном и урбанистичком 

планирању и пројектовању.  

У протеклом периоду, др Тијана Црнчевић је била укључена у шест научних пројекта 

које је финансирало Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике 

Србије у области Технолошког развоја. Од самог почетка научноистраживачког рада, 

након успешно завршених последипломских студија у Великој Британији и 

усавршавања као стипендиста Британске владе "Chevening Scholarship", наставља 

међународну сарадњу даљим усавршавањем и истраживањима.  

У свом досадашњем раду др Тијана Црнчевић показала је креативност, залагање, 

отвореност за сарадњу и оспособљеност за самостални научноистраживачки рад. 

Посебан квалитет представља посвећеност тимском раду у приреми и изради 

наведених истраживања. Поред истраживачког рада, др Тијана Црнчевић доприноси 

образовању и формирању истраживачког подмлатка кроз рецензије, савете, учешћа у 

комисијама за избор у научна звања и предавања у оквиру основних и мастер студија на 

два факултета. Учествовала је и на Мастер студијском програму Интегрални урбанизам 

на Архитектонском факултету Универзитета у Београду као консултат. Посебан 

квалитет кандидата представљају организационе способности у припреми и 

реализацији скупова. Кандидат је посвећен унапређењу научне и публицистичке 

делатности, добар је вођа тима, и сарадник у тиму.  

Имајући у виду наведено, Комисија закључује да кандидат испуњава све предвиђене 

услове и критеријуме из Закона о научноистраживачкој делатности и Правилника о 

поступку, начину вредновања и квантитативном исказивању научно истраживачких 

резултата истраживача, и Комисија предлаже Наставно – научном већу Шумарског 

факултета Универзитета у Београду да се утврди предлог за реизбор у научно звање 

виши научни сарадник за др Тијану Црнчевић.  

У Београду, 

19.02. 2018. године 

 

Чланови Комисије за реизбор у научно звање: 

 

 др Ненад Ставретовић, председник  

редовни професор  

Универзитета у Београду Шумарског факултета 

 

 

_________________________________________ 

 



 

др Јелена Томићевић-Дубљевић, члан 

вандредни професор 

Универзитета у Београду Шумарског факултета 

 

 

_________________________________________ 

 

др Mилорад Веселиновић,члан  

 виши научни сарадник, 

 Институт за шумарство Београд 

 

_________________________________________ 

 

 

др Ратко Ристић, члан 

редовни професор,  

Универзитета у Београду Шумарског факултета 

 

_________________________________________ 

 

 

 

др Саша Милијић, члан 

 научни саветник 

Институт за архитектуру и урбанизам Србије 

 

_________________________________________ 

 

 


