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ИЗБПРНПМ ВЕЋУ  

ШУМАРСКПГ ФАКУЛТЕТА 

УНИВЕРЗИТЕТА У БЕПГРАДУ 

 

 

Одлукпм Избпрнпг већа Шумарскпг факултета Универзитета у Бепграду пд 31. 01. 2018. гпдине, 

именпвани смп за референте пп расписанпм кпнкурсу за једнпг наставника (сва зваоа) за ужу 

наушну пбласт: Нацртна гепметрија и гепметрија архитектпнске фпрме, за рад на пдређенп 

време пд пет гпдина, кпји је пбјављен у листу „Ппслпви“ Брпј 764 – 765, дана 14. 02. 2018. 

гпдине. 

На пснпву увида у приспели кпнкурсни материјал, Кпмисија је кпнстатпвала да се мпже 

прпступити даљпј прпцедури реализације избпра/реизбпра пп наведенпм кпнкурсу, п шему 

дпнпси следећи: 

РЕФЕРАТ 

На кпнкурс пбјављен у листу „Ппслпви“, Брпј 764 – 765,  дана 14. 02. 2018. гпдине, у закпнски 

предвиђенпм рпку пријавип се самп један кандидат, др Биљана Јпвић, диплпмирани инжеоер 

щумарства за пејзажну архитектуру, дпсадащои дпцент на Шумарскпм факултету 

Универзитета у Бепграду, за ужу наушну пбласт: Нацртна гепметрија и гепметрија 

архитектпнске фпрме. Кандидаткиоа је дп сада била ангажпвана на предметима: Нацртна 

гепметрија, Пејзажнпархитектпнска графика на пснпвним студијама, Планираое предела и 

пејзажни дизајн - студип на другпм степену студија - мастер студијама и Гепметријскп 

мпделпваое и визуелизација у пејзажнпј архитектури на дпктпрским студијама, кпји су пп 

акредитпваним прпграмима предвиђени на Одсеку за пејзажну архитектуру и хпртикултуру.  

 

 

1. БИПГРАФСКИ ППДАЦИ КАНДИДАТА 
 

Кандидат др Биљана Јпвић, дипл. инж. щум. за пејз. арх. рпђена је 22. јуна 1969. гпдине у 

Бепграду, где је заврщила пснпвну и средоу щкплу. Шумарски факултет у Бепграду уписала је 

щкплске 1993/94. гпдине и на истпм диплпмирала у пктпбру 1999. гпдине на са прпсешнпм 

пценпм 8,79 у тпку студија и пценпм 10 (десет) на диплпмскпм раду.  

Из предмета Нацртна гепметрија и Перспектива имала је прпсешну пцену 10 (десет). 

 Ппследиплпмске студије - курс: Нацртна гепметрија – графичкп представљаое, 

кпнструисаое и пбликпваое прпстпра у архитектури и инжеоерству, уписала је 2003. 

гпдине и све прпгрампм предвиђене предмете пплпжила у рпку, са прпсешнпм пценпм 10 

(десет). 

Магистарску тезу ппд наслпвпм:”Међусобне релације и инваријанте анаглифских 

стереограма” пдбранила је на Архитектпнскпм факултету у Бепграду, 3.3.2006.гпдине. 

Дпктпрску тезу ппд наслпвпм “Геометријска едукација на пољу визуелизације и 

експерименталног дизајна применом виртуелних технологија” пдбранила је на 

Архитектпнскпм факултету Универзитета у Бепграду 27. 12. 2012. гпдине. 
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 Пп упису на шетврту гпдину студија ангажпвана je у настави на Шумарскпм факултету 

кап студент демпнстратпр. Заппслена је на Шумарскпм факултету Универзитета у Бепграду пд 

1999. -2000. гпдине, у зваоу струшни сарадник - таленат за наушнп-истраживашки рад. У зваое 

и на раднп местп асистента-приправника, на предмету Нацртна гепметрија са технишким 

цртаоем на Шумарскпм факултету, изабрана у пктпбра 2001. гпдине, за ужу наушну пбласт: 

Нацртна гепметрија и перспектива. У зваое асистента изабрана је пктпбра 2006.  

2013. гпдине, изабрана је први пут у зваое дпцента за наушну пбласт Гепметрија 

архитектпнске фпрме.  

Дп сада је била ангажпвана у настави из уже наушне пбласти: Нацртна гепметрија и 

гепметрија архитектпнске фпрме кап предаваш и кап извпђаш вежби предметима: 

Предаваоа и вежбе: 

 Нацртна гепметрија, са фпндпм пд 3+3 шаса, у I семестру пснпвних студија на пбавезни 

предмет. 

 Инжеоерска графика, са фпндпм пд 2+3 шаса, у II семестру пснпвних студија на 

избпрни предмет. 

 Пејзажнпархитектпнска графика, са фпндпм пд 2+3 шаса, у II семестру пснпвних студија 

на пбавезни предмет. 

  Планираое предела и пејзажни дизајн – студип, други степен студија – мастер. Осим 

ушещћа у настави ангажпвана је и кап шлан кпмисије брпјних мастер радпва на Одсеку 

за пејзажну архитектуру али и кап ментпр 5 мастер радпва. 

 Гепметријскп мпделпваое и визуелизација у пејзажнпј архитектури – дпктпрске 

студије на Одсеку за пејзажну архитектуру и хпртикултуру  

Кандидаткиоа је ушествпвала у вище наушнп-истраживашких прпјеката наципналних и 

интернаципналних, аутпр је збирке задатака, а сампсталнп или кап кпаутпр, педесет (50) 

наушних радпва пбјављених у дпмаћим и страним шаспписима, кап и у збпрницима радпва са 

међунарпдних и дпмаћих кпнференција. Од тпга, кандидаткиоа има два (2) рада пбјављенa у 

шаспписима са SCI листе и тп један (1) категприје М22 дпк је један (1) категприје М23 пбјављен 

пре избпра у зваое дпцента.  Пптпуни списак пвих радпва дат је у прилпгу. Рецензент је у 

шаспису на SCI листи Computer Application in Engineering Education, Wiley (М23) 

https://onlinelibrary.wiley.com/journal/10990542    

Кандидаткиоа др Биљана Јпвић је шлан Српскпг удружеоа за гепметрију и графику 

(СУГИГ). Члан је и интернаципналнпг удружеоа: International Society for Geometry and Graphics 

(ISGG).  

 

2. РАД У НАСТАВИ 
 

 Универзитетска каријера др Биљане Јпвић, псим щтп је кпнтинуиранп везана је за 

Шумарски факултет Универзитета у Бепграду, кандидаткиоа је тпкпм каријере била 

ангажпвана на извпђеоу наставе предаваоа и вежби у земљи и инпстранству. Ангажпваоа у 

извпђеоу наставе су везана и за Архитектпнски и Грађевински факултету Универзитета Црне 

Гпре кап и извпђеоу вежби на Архитектпнскпм и Грађевинскпм факултету Универзитета у 

Бепграду. Осим тпга предаваоа пп ппзиву пдржала је на Технплпщкпм Универзитету у Бешу, 

Аустрија и на Технплпщкпм Универзитету у Дрездену, Немашка кап и на Азјискпм Фпруму 

https://onlinelibrary.wiley.com/journal/10990542
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Графишких Наука на Технплпщкпм Универзитету у Тпкију, Јапан где је била финалиста Азијскпг 

Такмишеоа у Дигиталнпм Мпделпваоу заједнп са 11 такмишара изабраних из целпг света, 

нпминпвана је за прву награду.  

 

2.1. Педагпщки рад на Шумарскпм факултету Универзитета у Бепграду 

 Октпбра 1999. гпдине, кандидаткиоа др Биљана Јпвић примљена је на Шумарски 

факултет Универзитета у Бепграду, у зваоу струшни сарадник - таленат за наушнп-истраживашки 

рад. 

 У зваое и на раднп местп асистента-приправника, на предмету Нацртна гепметрија са 

технишким цртаоем на Шумарскпм факултету, изабрана у пктпбра 2001. гпдине, када је 

изабрана у зваое асистента приправника за ужу наушну пбласт: Нацртна гепметрија и 

перспектива. 

 пктпбра 2006. је забрана на местп асистента на ужпј наушнпј пбласти Нацртна 

гепметрија са перспективпм.  

 пд пктпбра 1999. гпдине је активнп укљушена у извпђеое вежби из Нацртне гепметрије 

на свим Одсецима пвпг факултета и Нацртне гепметрије са перспективпм ппд рукпвпдствпм 

прпфеспра др Ненада Грујића, ред. прпф. Архитектпнскпг факултета кап демпнстратпр. 

 Од 2000. гпдине на Шумарскпм факултету Универзитета у Бепграду је ушествпвала у 

извпђеоу вежби и раду са студентима три Одсека ппд рукпвпдствпм прпфеспра др Александра 

Чушакпвића.  

 2013. гпдине изабрана је у зваое дпцента на Шумарскпм факултету Универзитета у 

Бепграду на Одсеку за пејзажну архитектуру и хпртикултуру 

 Од избпра у зваое дпцента (пд щкплске 2013/14.), држала је: 

предаваоа на предмету Нацртна гепметрија на два Пдсека (Пдсек за пејзажну 

архитектуру и хпртикултуру и Пдсек за екплпщки инжеоеринг у защтити земљищних и 

впдних ресурса) 

вежбе из предмета Нацртна гепметрија 

предаваоа и вежбе на предмету Инжеоерска графика на Одсеку за Екплпщки 

инжеоеринг у защтити земљищних и впдних ресурса кап и на  предмету 

Пејзажнпархитектпнска графика на Одсеку за пејзажну архитектуру и хпртикултуру кпји је из 

избпрнпг прещап у категприју пбавезних премета. 

вежбе из предмета Пејзажнпархитектпнска графика 

Од щкплске 2013./14. уз наведени ангажман ушествује у настави на другпм степену студија – 

мастер на Одсеку за пејзажну архитектуру и хпртикултуру, кап и на дпктпрским студијама 

истпг Одсека.  

Осим рада на матишнпм факултету, у тпку свпје прпфесипналне каријере, 

кандидаткиоа је вище пута ушествпвала у извпђеоу наставе из Нацртне гепметрије на другим 

факултетима Универзитета у Бепграду кап и предаваш пп ппзиву у инпстранству.  

 

2.2. Педагпщки рад ван Шумарскпг факултета 

Уз рад на Шумарскпм факултету, кап матишнпј устанпви у кпјпј је заппслена, кандидаткиоа  др 

Биљана Јпвић је била ангажпвана у настави кап хпнпрарни сарадник и на другим факултетима, 
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у земљи и инпстранству, где је држала предаваоа и вежбе из Нацртне гепметрије и српдних 

предмета:  

• У тпку два сместра щкплске 2006/2007. држала је предаваоа и вежбе из Нацртне 

гепметрије на Грађевинскпм факултету, Универзитета Црне Гпре . 

• У тпку два сместра щкплске 2006/2007. држала је предаваоа и вежбе на 

Архитектпнскпм факултету Универзитета Црне Гпре на предметима: Визуелизација и мпдели 1 

и Визуелизација и мпдели 2. 

• Шкплске 2008./2009. гпдине у тпку јесеоег семестра ангажпвана je пп ппзиву пд стране 

Грађевинскпг факултета Универзитета у Бепграду у извпђеоу наставе - вежби на предмету 

Нацртна гепметрија 

• У тпку два семестра 2008./2009. гпдине пп ппзиву са Архитектпнскпг факултета 

Универзитета Црне Гпре ангажпвана je у извпђеоу наставе на предметима Визуелизација и 

мпдели 1 и Визуелизација и мпдели 2. 

• Шкплске 2009./2010. гпдине у тпку јесеоег семестра ангажпвана je пп ппзиву пд стране 

Архитектпнскпг факултета Универзитета у Бепграду у извпђеоу наставе - вежби на предмету 

Гепметрија пблика. 

 

2.3. Студентска евалуација педагпщкпг рада 

Кандидаткиоа др Биљана Јпвић је на студентскпј евалуацији педагпщкпг рада увек дпбијала 

ппзитивне пцене. 

 Ппзитивна евалуација оенпг педагпщкпг рада у прптеклих пет гпдина ппткрепљена је 

прпсешнпм пценпм пд 4,54 а пцене су се кретале пд 4.18 дп 4.89, щтп се мпже видети у 

прилпженпј табели, а за щта су дпступни ппдаци у Студентскпј служби Шумарскпг факултета 

Универзитета у Бепграду. 

 

Пцене студентских анкета ппсле избпра у зваое дпцента  

Шкплска гпдина Предмет пцена 

2013/14 Нацртна гепметрија  4,88 

Инжеоерска графика  4.20 

2014/15 

 

Нацртна гепметрија 4.63 

Пејзажнпархитектпнска графика 4.55 

Инжеоерска графика 4.35 

2015/16 

 

Нацртна гепметрија 4.89 

Пејзажнпархитектпнска графика 4.32 

2016/17 Нацртна гепметрија 4.82 

Пејзажнпархитектпнска графика 4.18 

2017/18 Нацртна гепметрија  4.55 
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Пре ппследоег избпра, у дпцента, на студентскпј евалуацији на Шумарскпм факултету 

Универзитета у Бепграду, у претхпднпм перипду је такпђе дпбијала ппзитивне пцене, у 

расппну пд 4.58 дп 4.81. 

 

2. 4. Наставна литература: 

 

За пптребе извпђеоа наставе из предмета уже наушне пбласти кпјпј припада наставни предмет 

Нацртна гепметрија, кандидаткиоа др Биљана Јпвић пбјавила је кап кпаутпр следеће 

учбенишке публикације: 

1. “Збирка задатака из Нацртне гепметрије са перспективпм” (Шумарски факултет, 

Бепград), 2018. 

2. “Гепметријска едукација применпм принципа и алата 3Д анимације“, 

мултимедијални DVD, ппмпћнп ушилп, Архитектпнски факултет Универзитета у 

Бепграду, Бепград, 2013. 

 

2.5.  Рад на унапређеоу наставе 

 

Кандидаткиоа др Биљана Јпвић, дипл. инж. щум. за пејз. арх. ушествпвала је активнп на 

унапређеоу наставе, наставних метпда и на изради наставних ушила, у пквиру ппстпјећих 

прпграма на Шумарскпм факултету, кап и на фпрмираоу и кпнципираоу нпвих предмета и 

метпда, на Одсеку за пејзажну архитектуру и хпртикултуру, Шумарскпг факултета.  

Предмет Инжеоерска графика кпји је бип у статусу избпрнпг а прещап је у категприју 

пбавезнпг предмета и преименпван је и прилагпђен струци у ппследоем циклусу 

акредитације и сада је тп предмет Пејзажнпархитектпнска графика, пбавезни предмет 

пснпвних студија на Одсеку за пејзажну архитектуру и хпртикултуру на првпј гпдини студија, 

други семестар. 

У прпцедури је акредитеације ппстављаое и спрпвпђеое наставних планпва и прпграма за 

нпви наставни предмет, усвпјенпг пд стране Наставнп - наушнпг Већа Шумарскпг факултета. Тп 

је нпви предмет ппд називпм: 

• Дигитална визуелизација у пејзажнпј архитектури, кпји ће бити укљушен у наставу на 

другпм степену студија – мастер на Одсеку за пејзажну архитектуру и хпртикултуру Шумарскпг 

факултета Универзитета у Бепграду, кап избпрни предмет.  

Избпрни предмет на дпктпрским студијама Шумарскпг факултета: 

• Гепметријскп мпделпваое и визуелизација у пејзажнпј архитектури, нпви је предмет 

кпји је усвпјен прехпднпм акредитацијпм.  

За пве предмете, кандидаткиоа је у сарадои са прпфеспрпм др Александрпм 

Чушакпвићем, ванр. прпф. Грађевинскпг факултета Универзитета у Бепграду или сампсталнп  

припремала сав материјал (у щтампанпј и дигиталнпј фпрми), предаваоа, презентације и 

угледне примере вежби и испитних задатака. Такпђе, сампсталнп је припремила и све вежбе 

кпје су пп плану и прпграму биле предвиђене на пвим предметима. 

У пквиру ваннаставних активнпсти, а везанп за пбласти наставних предмета Нацртне 

гепметрије и Пејзажнпархитектпнскле графике на Шумарскпм факултету Одсеку за пејзажну 

архитектуру и хпртикултуру иницирала је пд щкплске 2012. креативну платфпрму „Радипница 

гепметрија“ кпјпм рукпвпди а у пквиру кпје студенти Одсека за пејзажну архитектуру и 
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хпртикултуру свих нивпа студија имају мпгућнпст да исппље свпје креативне склпнпсти крпз 

брпјне излпжбе, прганизпване какп у склппу Шумарскпг факултета такп и на међунарпдним 

манифестацијама пд кпјих се издвајају: 

- Ушещће на међунарпднпм тријеналу прпщирених медија у Уметнишкпм павиљпну 

,,Цвјета Зузпрић'' 2017. Гпдине, пп ппзиву а накпн жирираоа. 

-   Излагаое студентских радпва на Сајмпвима хпртикултуре 2016. и 2017. гпдине.  

- Излагаое студентских радпва - аутпрских фптпграфија на међунарпднпј 

манифестацији ,,Бепградски месец фптпграфије'' – излпжбе ппд називима ''Гепметрија на 

фптпграфији''  2017 и „Гепметрија у прирпди“ 2018 гпдине.  

- Излпжба „Изван гепметрије – Beyond Geometry“ у Студентскпм Културнпм Центру 

12.9. - 23.9.2017. са щтампаним двпјезишним каталпгпм и две наушне рецензије.   

- Ушещће на манифестацији Месец Јапанске културе у Универзитетскпј библиптеци 

Светпзар Маркпвић 1.-31.3.2018. „Радипница Оригами“ у сарадои са арх. и визуелнпм 

уметницпм из Јапана Mariko HORI, кап серија предаваоа и „Pадипница BCD“ у сарадои са DDr 

Eiichi Tosaki са University  of Melbourn, Australia.  

- Ушещће на актуелнпј излпжби у Универзитетскпј библиптеци Светпзар Маркпвић 

„Гпвпр цвећа“ са 3Д мпделпм „Павиљпн Краљице Наталије“ финале на Азијскпм такмишеоу у 

дигиталнпм мпделпваоу AFGS 2017 – ADMC 2017, Тпкип – Јапан, август 2017. 

 

2.6. Рад на развпју наушнпг ппдмлатка 

У тпку свпг педагпщкпг и наушнпг рада на факултету, кандидаткиоа др Биљана Јпвић, 

ушествпвала је у девет (9) кпмисија за пдбрану диплпмских радпва дп избпра у зваое дпцента 

а накпн избпра у зваое дпцента на пет (5) кпмисија за пцену и пдбрану диплпмских и псам (8) 

мастер радпва, пд кпјих је ппд оеним ментпрствпм пријављенп је пет (5) мастер радпва, где је 

израда једнпг (1) у тпку а успещнп је пдбраоенп шетири (4) мастер рада пд кпјих су три (3) рада 

пдбраоена у рпку. 

Кандидаткиоа др Биљана Јпвић је ушествпвала кап ментпр, какп у кпмисијама за 

пдпбреое теме, такп и у кпмисији за пцену и пдбрану, ппебнп издвпјених и наведених, мастер 

радпва кпји су израђени и пдбраоени у рпку а резултати дп кпји се дпщлп су нащли свпју 

верификацију у даљпј сарадои са кандидатима и заједнишкпм раду на пбјављеним наушним 

радпвима кпји су публикпвани у дпмаћим и страним шаспписима кап и саппщтеним радпвима 

на међунарпдним скуппвима щтампани су у целини или извпду: 

„Бипмиметишки принципи у генеративнпм дизајну“ кандидаткиое Мирјане Кпмненпв 

„Интерпретација прпјектантских рещеоа применпм дигиталне графике“ кандидаткиое 

Јелене Стпјанпвић 

„Бипнишки пбрасци у параметарскпм мпделпваоу“ кандидаткиое Анђеле Митић 

Са кплегиницама је срадоа и даље настављена те је мастер инжеоер Анђела Митић и 

даље укљушена у писаое наушних радпва за актуелне кпнференције (мпНГепметрија 2018 и 

Интернаципнална Кпнференција за Гепметрију и Графику 2018 где су нпва два рада 

прихваћена за презентацију и публикпваое у целини).  
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Кандидаткиоа др Биљана Јпвић ушествпвала је у Кпмисији за реизбпр наставника мр 

Милене Путник, дпцента за ужу наушну пбласт Сликарствп пдлукпм Избпрнпг Већа Шумарскпг 

факултета Универзитета у Бепграду брпј 01-3/13 пд 28.01.2016. 

 

2.7. Рад са надареним студентима 

 

Сталним ушествпваоем студената-демпнстратпра у извпђеое вежби на предмету Нацртна 

гепметрија кап и предмету Пејзажнпархитектпнска графика, кап и пружаоем прилике 

надареним студентима да се укљуше у наставне и наушне тпкпве путем ушещћа на наушним 

кпнференцијама из пбласти гепметрије и графике, пмпгућенп је мнпгим младим (будућим) 

струшоацима да прпщире свпја знаоа из пбласти гепметрије и графике, и да стекну пснпве у 

педагпщкпм раду кап и да се уппзнају са истраживашким прпцеспм и наушнпм метпдплпгијпм. 

Крпз демпнстратуру на предмету Нацртна гепметрија и Пејзажнпархитектпнска графика 

прпщлп је вище 15 студената Одсека за пејзажну архитектуру и хпртикултуру какп пснпвних 

академских такп и мастер студија, а са некима пд оих (Милан Митић, Милпщ Трипкпвић, 

Мирјана Кпмненпв, Јелена Стпјанпвић и Анђела Митић) пстварена је сарадоа на писаоу и 

публикпваоу брпјних наушних радпва, пбјављених какп у шаспписима такп и у збпрницима 

међунарпдних кпнференција (видети у прилпгу).  

 

 

3. НАУЧНП - ИСТРАЖИВАЧКИ РАД 
 

У тпку свпг наушнп-истраживашкпг рада на факултету, кандидаткиоа др Биљана Јпвић пбјавила 

је, псим магистарскпг рада и дпктпрске дисертације, низ наушних радпва (детаљан списак је 

дат у прилпгу). 

 

3.1. Радпви за стицаое наушних и наставних зваоа 

 

У магистарскпј тези: Међуспбне релације и инваријанте анаглифских стерепграма, 

пдбраоенпј на Архитектпнскпм факултету Универзитета у Бепграду, 3. марта 2003. гпдине, 

кандидаткиоа се бавила рещаваоем прпблема везаним за анаглифске стерепграме кпји 

представљају две спрегнуте централне прпјекције а шија свпјства и инваријанте прписхпде из 

теприје ппщте кплинеарних ппља. У раду су разматране разлишите технике кап и метпде 

ствараоа анаглифских стерепграма уз пдгпварајуће релације и инваријанте бинпкуларне 

стерепскппије пднпснп перцепције стерепскппске илузије трпдимензипналнпг прпстпра. На 

пснпву дпбијених резултата истраживаоа приказани су нпви кпнструктивнп графишки ппступци 

дпбијаоа анаглифских слика. 

У дпктпрскпј дисертацији: Гепметријска едукација на ппљу визуелизације и 

експерименталнпг дизајна применпм виртуелних технплпгија, кпја је пдбраоена 27. 

децембра 2012. гпдине на Архитектпнскпм факултету Универзитета у Бепграду, кандидаткиоа 

се бави прпблемпм савремних и ппгпдних интерактивних алата за визуелизацију крпз 

експериментални дизајн за пптребе гепметријске едукације. Интеграцијпм мултимедијалних 

презентација и применпм алата 3Д анимације у гепметријску едукацију ппједнпстављује се 
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перцепција гепметријских фпрми кап и прпцес оихпве кпнструкције и оихпвп кпмбинпваое у 

прпстпру. Инпвативан је метпдплпщки трансдисиплинарсни (хибридни) приступ крпз 

ппжимаое вище дисциплина и крпз динамишку гепметријску едукацију пбрађених 

гепметријских тепријских пбласти у краткпј анимиранпј фпрми примеоивпј какп за студенте 

технишких такп и ументнишких факултета са циљем разумеваоа динамишких и прпстпрнп 

кпмплексних пднпса шиме се знатнп убрзавају намере и пбјащоеоа наставника дпк је  

истпвременп пмпгућена ефикаснија пецепција гепметријске наставне материје студентима.   

 

3.2. Радпви у наушним публикацијама 

Тежищте наушнпг рада кандидаткиое др Биљане Јпвић, кап и већине радпва пд 2012. када је 

пдбраоена оена дпктпрска дисертација, тишу се управп истраживаоа кпја су заппшета у 

магистарскпј тези и дпктпрскпј дисертацији и разматрају перцепцију трпдимензипналнпг 

прпстпра, визуелизацију, гепметријску едукацију применпм принципа и алата 3Д анимације 

крпз експериментални дизајн, упптребпм бипнишкпг приступа а кприщћеоем виртуалних 

технплпгија. Кап резултат пвих истраживаоа, публикпван је велики брпј наушних радпва у 

наушним шаспписима и збпрницима наушних кпнференција заснпваним на ппступцима, 

принципима и алгпритмима из дисертације. 

Осим наведене теме, у наушнпм раду кандидаткиое др Биљане Јпвић заступљене су и 

друге пбласти истраживаоа кпје се тишу разлишитих ппља тепријских и примеоених 

гепметријских и графишких наука кап и гепметријске едукације. Опсег наушнп-истраживашкпг 

рада кандидаткиое др Биљане Јпвић је щирпк, а интереспваоа свестрана, такп да се уместп 

ппјединашних пписа прекп щездесет радпва, мпже сажети у следећих некпликп главних 

целина: 

 Теприја дескриптивне гепметрије     

 Стерепскппија        

 Гепметријска едукација      

 Апликативна гепметријска истраживаоа    

 

при шему се ппља истраживаоа прпжимају и преплићу у већем брпју радпва.  

У првпј категприји радпва везаних за Теприју дескриптивне гепметрије изнпсе се резултати 

истраживаоа везани за 4Д прпстпр. Дата је кпмпарација у пднпсу на 2Д и 3Д гепметријски 

прпстпр и утврђене су узајамне везе са 4Д прпстпрпм. Анализпм кппрдинатних система дпщлп 

се дп закљушка да се референтни кппринатни систем у 4Д прпстпру састпји пд шетири 3Д 

кппрдинатна система. Обрађене су међуспбне релације између 3Д и 4Д акспнпметријских 

прпјекција и перспективних прпјекција на мпделу хиперкпцке. Радпви кандидаткиое др 

Биљане Јпвић баве се кпнструктивнп гепметријскпм анализпм кпмплексних ппврщи – 

структура. Анализиране су варијанте слпбпдних фпрми. Истраживана је гепметрија фпрме 

кпмплексних прпстпрних структура и изведених пбјеката савремене архитектуре. Аспекти и 

резултати су везани за гепметријске структуре и кпнструкције сппљащое фпрме пбјекта. 

Циљеви радпва кпји су пвде груписани впде ка истицаоу закљушака да је гепметријскп 

мпделпваое упптребпм савремених технплпгија мнпгп ефикасније. Ппступци и принципи 

дескриптивне гепметрије представљају пснпвна знаоа примеоена у целпкупнпм раду 

кандидаткиое. 
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У радпвима везаним за Стерепскппију кандидаткиоа у пквиру пве категприје радпва 

даје псврт на развпј стерепскппије кпји впди ка представљенпј класификацији стерепграма. 

Класификација стерепграма је једна пд мпгућих, направљена према принципима кпји се 

кпристе за израду стерепграма пднпснп према пптишким ппмагалима неппхпдним за оихпвп 

ппсматраое. У пквиру стереппарпва пбрађене су разлишите врсте стрепскппскпг приказиваоа 

у зависнпсти пд тпга на кпји нашин је рещен пснпвни прпблем стерепскппије. 

Аутпстерепскппија је класификпвана према дисплеју кпји кпристи, такп да су у пквиру 

аутпстерепскппије пбрађени лентикуларни, вплуметријски и хплпграмски дисплеји. У пвиру 

пве групације радпва пбјащоени су кпнструктивнп гепметријски ппступци и технплпгија 3Д 

презентација прпстпра. Циљеви и резултати радпва из пве категприје везани су за перцепцију 

прпстпра, и тп 3Д прпстпра, при шему су пписани мпнпкуларни и бинпкуларни механизми 

перцепције, дпк је тежищте на бинпкуларним механизмима перцепције 3Д прпстпра кљушнп 

за стерепскппију. Физиплпгија и анатпмија виднпг пута је представљена јер је бинпкуларни 

механизам перцепције 3Д прпстпра пд круцијаланпг знашаја за стерепскппију. Оптишке илузије 

презентпване су кап ппсебнп интересантан и кпристан фенпмен, уз ппис перцепције 

гепметријских илузија дата је и класификација пптишких илузија. 

 Трећа група радпва везана је за Гепметријску едукацију у пквиру кпје је и дпктпрска 

дисертација кандидаткиое. Крпз ппменуте радпве кандидатиоа даје пснпве теприје 

кпнструктивне гепметрије уз пбјащоеое кпнструктивизма – педагпщке теприје и психплпщких 

аспеката кпји ппдразумевају структуру и тренинг прпстпрних сппспбнпсти. У пквиру теприје 

кпнструктивне гепметрије разматрана је терминплпгија, представљени су нпви елементи 

наставе кпје треба укљушити у гепметријску едукацију и дат је предлпг систематизације теприје 

гепметријских пбласти у пднпсу на средствп кпје се у наставнпм прпцесу кпристи. Кљушна и 

најважнија је теприја гепметријских пбласти кпје су пбрађене мултимедијпм - израђени DVD 

представља визуелнп динамишкп ушилп за студенте технишких и уметнишких факултета. 

Педагпщка кпнструктивистишка теприја пружа валидан и ппуздан пснпв за теприју ушеоа у 

виртуалнпм пкружеоу. Анализирани психплпщки аспекти искљушивп су везани за сппзнају 

прпстпра пднпснп прпстпрну кпгницију. Аспекти и резултати истраживаоа пбрађени у 

радпвима кпји припадају пвпј групацији баве се прпменама у нашину наставе гепметрије и дају 

правце трансфпрмисаоа кпји су у складу са савременим технплпщким захтевима и пптребама. 

Фавпризује се интеграција мултимедијaлних презентација и применa алата 3Д апликација за 

анимацију у садащоу гепметријску едукацију. Примена динамишке гепметријске едукације 

пмпгућава интерактивни рад са пбјектима у симулиранпм пкружеоу и едукацију крпз ппкрет, 

интеракцију и неппсреднп ппвратне инфпрмације. Кратка анимирана фпрма представља 

ппгпднп визуелнп динамишкп ушилп за студенте технишких и уметнишких факултета. У 

радпвима пве групације разматрају се тепретски и практишни прпблеми са циљем разумеваоа 

динамишких и прпстпрнп кпмплексних пднпса. У радпвима се пптврђује  да упптреба 

виртуелних технплпгија у гепметријскпј едукацији ппбпљщава и знатнп убрзава намере и 

пбјащоеоа наставника кап и ефикаснију перцепцију студената. Метпда динамишке 

гепметријске едукације представљена је мултимедијалним DVD-ем кпји је један пд резултата 

рада кандидата, где су пбрађене изабране гепметријске тепријске пбласти. Виртуалне 

технплпгије кап савремен и ппгпдан интерактивни алат за визуелизацију крпз 

експериментални дизајн представљају мпћнп средствп у едукацији. Кандидаткиоа др Биљана 

Јпвић кпаутпр је електрпнскпг мултимедијалнпг ушила у издаоу Архитектпнскпг факулета 

Универзитета у Бепграду јануара 2013. гпдине. Мултимедијални DVD ппд називпм: 
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«Гепметријска едукација применпм принципа и алата 3Д анимације» садржи пбрађене 

гепметријске пбласти кпје су груписане на следећи нашин: Платпнпва тела; Правпизвпдне 

ппврщи; Рптаципне ппврщи; Пресеци и прпдпри гепметријских тела; Експериментални дизајн 

(free form). У пвиру Платпнпвих тела налазе се 4 мултимедије: Кпцка и хиперкпцка; Тетраедар 

и пктаедар; Пентагпнални дпдекаедар; и Икпсаедар; У пквиру Правпизвпдних ппврщи 

мултимедијалнп су пбрађени: Кпнпид, Хипербплпид; Хеликпид и Хипербплишки парабплпид. 

Обрађена је рптаципна ппврщ: Тпрус. Пресеци и прпдпри гепметријских тела мултимедијалнп 

су представљени крпз: Кпнусне пресеке; Прпдпр кпнуса и цилиндра; Прпдпр сфере и 

цилиндра; и Прпдпр два пплуцилиндра; Ппсебна пажоа ппсвећена је експерименталнпм 

дизајну (free form) где се налазе три мултимедије ппд називима: Рещеткасти дефпрмер 

(lattice); Дуплираое дуж криве (duplicate along curve); и Прпфил и две впђице (birail tool). Ове 

три кратке анимиране фпрме представљају један пд праваца даљих истраживаоа јер су 

мпгућнпсти у смислу даљег истраживаоа презентпваних слпбпдних фпрми, упптребпм 

апликација 3Д анимације практишнп бескпнашне. 

 У групи радпва кпја ппкрива Апликативна гепметријска истраживаоа дају се пплазне 

пснпве за истраживаоа у пквиру пбласти гепметријских структура бипнишких фпрми 

разлишитих биљних врста и оихпву примену у дпмену пејзажне архитектуре. Гепметријска 

интерпретација примера пбрађених у радпвима мпже се кпмпаративнпм анализпм дпвести у 

везу са гепметријскпм структурпм. Тежищте радпва је на указиваоу мпгућнпсти 

имплементације бипнишких фпрми применпм гепметрије на пејзажнпархитектпнску струку. 

Пресликаваоем гепметријских пднпса са мпдела из прирпде усппставља се кпрелација између 

структура у прирпди и структура кпје су присутне у савременпј пејзажнпархитектпнскпј струци. 

Радпви из пве групе пднпсе се и на истраживаоа гепметрије слпбпдних фпрми (free forms). У 

радпвима из пве групе дата је класификација слпбпдних фпрми (free forms) према вреднпсти 

оихпве тпталне или Гауспве кривине и ппдкласификација према нашину оихпвпг генерисаоа. 

Обзирпм да NURBS ппврщи и ппступци пмпгућавају пдређиваое практишнп билп кпје 

замисливе ппврщи, исте су детаљнп пбрађене у пвим радпвима. 

(У прилпгу је дпстављен кпмплетан списак наушних радпва кпје Кпмисија прилаже уз 

избпрни материјал). 

Опис радпва и резултата кандидаткиое др Биљане Јпвић дпбрим делпм се мпже 

сагледати у ташки 2.6. кпја се тише шланстава у кпмисијама за пцену и пдбрану мастер радпва, 

где се мпже видети да су правци оених истраживаоа знашајнп дппринели резултатима 

пписаних тема. 

У ппследоих пет гпдина, ппсле избпра у зваое дпцента, кандидаткиоа др Биљана 

Јпвић је пбјавила педесет (50) наушних радпва из разлишитих пбласти гепметрије и графике 

какп у дпмаћим, такп и у инпстраним наушним шаспписима и збпрницима радпва са 

међунарпдних кпнференција. Кандидаткиоа је пбјавила и два (2) рада у шаспписима на SCI 

листи  пд кпјих је један (1) у ппследоем избпрнпм перипду, шији списак и кратак ппис дајемп у 

наставку. 

3.2.1. Радпви пбјављени у међунарпдним шаспписима са SCI листе (М20-M23) 

А: ппсле избпра у зваое дпцента 

1. Mihailo Grbid , Aleksandar Čučakovid, Biljana Jović, Miloš Tripkovid, Garden cultural heritage 
spatial functionalities: The case of anamorphosis abscondita at Vaux-le-Vicomte, Journal of 
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Cultural Heritage 18, (2016), Volume 18C pages 366-369. Elsevier Masson 
doi:10.1016/j.culher.2015.08.007   

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1296207415001387    
       M22 

У пвпм раду кандидаткиоа анализира фенпмен прпстпрних функципналнпсти у 

пејзажнпархитектпнскпм дизајну пбјеката културне бащтине. Бави се пднпсима између 

велишине секција и елемената барпкнпг врта  Vaux-le-Vicomte и специфишнпг визуелнпг 

фенпмена - анампрфпза абскпндита, кпји је кприщћен у дизајну пвпг врта. Тумашеое пптишких 

илузија у врту ппстигнутп је кприщћеоем гепметријске анализе правила линеарне 

перспективе. Анампрфпза је испитана је анализпм недпгледа врта кпристећи ппдлпге и 

уздужни деп бащте, фптпграфије и израђени виртуелни 3Д мпдел. Визуелни утисак фенпмена 

анампрфпзе абскпндите фпрмиране у пку ппсматраша, у пднпсу на реални прпјекат врта, 

пптврђује се крпз гепметријску анализу. Фенпмен анампрфпзе абскпндите пмпгућава 

перцептуални пут ппсматрашу врта. Овај пбразац дефпрмације у пдређеним делпвима врта кпд 

ппсматраша ствара псећај бескпнашнпсти у прптпру. 3Д сцену врта карактерище велика 

кплишина прпстпрних и визуелних инфпрмација, кпје се налазе на разлишитим удаљенпстима 

пд ппсматраша. Квалитет визуелних инфпрмација у таквпм прпстпру дпвпди дп прпмене при 

перцепцији пбјекта пд интереса. Перспективе и пптишке илузије утишу на дизајн врта Vaux-le-

Vicomte, а терасе и псе симетрије су важна средства у прпстпрнпј прганизацији. Оса симетрије 

дппринпси утиску дубине и ппретку кпмппзиције. Параметри кпји утишу на фенпмен 

анампрфпзе (дистпрзија) су висина пшне ташке и растпјаоа кпја утишу на визуелну илузију 

прпмене велишине и дубине сцене. 

 
 Б: пре избпра у зваое дпцента  

2. Јпвић, Б.,Тепфилпвић, Н., Чушакпвић, А., Нестпрпвић,М.,Application of 3D animation 

principles and tools in geometrical education, TTEM, Sarajevo, Published by DRUNPP, Vol.8, No.3, 

август 2013. 

   M23 

У пвпм раду кандидаткиоа се бави прпблемима гепметријске едукације кпристећи 

принципе и алате 3Д анимације щтп представља нпви метпдплпщки приступ а кпнашни 

резултат је представљен на нпв нашин гепметријске едукације кпја кпристи мултимедију. 

Оригиналнпст пвпг рада је у интердисциплинарнпм приступу у кприщћеоу савремених 

технплпгије. Метпд је изведен из преклапаоа вище дисциплина кап щтп су архитектура, 

кпнструктивни ситеми, дескриптивна гепметрија, рашунарска анимација и прпграмираое. Крпз 

пвај рад кандидаткиоа представља визуелни динамишки алат вепма знашајан какп за студенте 

технишких такп и уметнишких факултета са циљем ппједнпстављеоа перцепције гепметријских 

фпрми и кап прпцеса оихпвпг кпнструисаоа. Резултати кпје кандидаткиоа приказује у пвпм 

раду впде ка гепметрији кпмплексне тппплпгије кпја даље мпже бити развијена. Дакле, 

резултати су вищеслпјни и представљају пснпву за даља наушна истраживаоа и развпј у 

пракси. Овим радпм кандидаткиоа указује да је птвпренп ппље интердисциплинарнпг 

приступа даљим истраживаоима пбласти кап щтп су, псим гепметријске едукације, и 

педагпщкп тепријски и психплпщки аспекти наставе кап и експериментални дизајн у пејзажнпј 

архитектури. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1296207415001387
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3.2.2. Радпви пбјављени на дпмаћим и међунарпдним кпнференцијама 

 

Кандидаткиоа др Биљана Јпвић је била активни ушесник на дпмаћим и међунарпдним 

наушним скуппвима, са ушещћем на двадесет щест (26) кпнференција, пд тпга у ппследоем 

избпрнпм перипду, ппсле избпра у зваое дпцента, на десет (10) и тп на девет (9) 

међунарпдних кпнференција и на једнпј (1) дпмаћпј кпнференцији.  

Навпдимп ушещћа кандидаткиое на инпстраним и дпмаћим скуппвима: 

 А: Ппсле избпра у зваое дпцента   

 10th Crimean International Scientific - Practical Conference, Geometrical and Computer 

Simulation: Safe Energy, Ecology, Design. Crimea, Simferopol, 7-10 October 2013. 

 12th International Conference on Engineering Graphics, BALTGRAF 2013, June 5-7, 2013, Riga, 

Latvia. 

 4th International Scientific Conference on Geometry and Graphics, moNGeometrija 2014, 

Vlasina, Serbia, 20-22, June, 2014. 

 16th International Conference on Geometry and Graphics (ICGG 2014), Innsbruck Austria, 4-8 
Avgust 2014. 

 International Scientific Youth Conference, Peoples Friendship University of Russia, Strength, 
creep and destruction of building and mechanical materials and structures, Moscow, November 
18-21, 2014. 

 “CAADence in Architecture”, Budapest, Hungary, Univerity of Technoly and Economics 16.-17. 
June 2016. 

 5th International Scientific Conference on Geometry and Graphics, moNGeometrija 2016, 
Belgrade, Serbia, 23-26, June, 2016.  

 17th International Conference on Geometry and Graphics (ICGG 2016), 4–8 Аugust, 2016, 
Beijing, China. 

 Asian Forum o Graphic Sciences (AFGS 2017) and Asian Digital Modeling Contest (ADMC 2017) – 
invited lecturer, finalist and Conference Chair, 7-10 August, 2017, Tokyo, Japan. 
  
 
Дпмаће кпнференције: 

 15-ти Симппзијум „Пејзажна хпртикултура 2018“ из пбласти пејзажне хпртикултуре – 
Универзитет у Бепграду - Шумарски факултет Бепград- Предаваое пп ппзиву пдржанп на 
Шумарскпм факултету 13.2.2018. Рад у целини щтампан у Збпрнику радпва   
 

Б: Пре избпра у зваое дпцента 

Међунарпдне кпнференције  

 

 10th ICGG, 28 July-2 August 2002, Kyiv,Ukraine. 

 12th ICGG 6-10, August 2006, Salvador, Brazil. 

 XII savetovanja za nacrtnu geometriju i inženjersku grafiku Hrvatskog udruženja za geometriju i 
grafiku, septembar, 2007, Vukovar, Hrvatska  

 1th International Conference moNGeometrija 2008. (Вроашка Баоа), 25.-27. 09. 2008. 

 13th ICGG у Дрездену, Немашка, 2008,  

 14th Scientific-Professional Colloquium on Geometry and Graphics, September 2009., Velika, 
Croatia 
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 7th Crimean International Scientific - Practical Conference 28. September - 2. October 2009. - 
Crimea, Sudak, Ukraina. 

 2th International Conference moNGeometrija 2010. (Бепград), 24.-27. 06. 2010. 

 14th ICGG, 4-8 Aug 2010. Kyoto, Japan. 

 2nd Croatian Conference of Geometry and Graphics Scientific-Professional Colloquium of CSGG, 
p. 10-11, Šibenik, Croatia, 5.-9., September 2010. 

 9th Crimean International Scientific - Practical Conference 26. September - 30. September 2011. 
- Crimea, Sudak, Ukrainе 

 3th International Scientific Conference on Geometry and Graphics, moNGeometrija 2012, 21-24. 
Јune 2012. Novi Sad, Serbia. 

 8th Crimean International Scientific - Practical Conference 26. September - 30. September 2012. - 
Crimea, Sudak, Ukraina 
 

 Дпмаће кпнференције са међунарпдним ушещћем: 

 Југпслпвенскп саветпваое за Нацртну гепметрију и Инжеоерску графику – мпНГепметрија 

2002, (Ппдгприца); 

 Југпслпвенскп саветпваое за Нацртну гепметрију и Инжеоерску графику – мпНГепметрија 

2004, (Бепград).  

 Југпслпвенскп саветпваое за Нацртну гепметрију и Инжеоерску графику – мпНГепметрија 

2006. (Нпви Сад); 

 

3.3. Рецензије радпва 

 

Кандидаткиоа др Биљана Јпвић, дипл. инж. щум. за пејз. арх. била је рецензент у 

једнпм шасппису категприје М23 - Computer Application in Engineering Education, Wiley 

https://onlinelibrary.wiley.com/journal/10990542, кап и у шасппису  

Acta Scientiarum Polonorum, series Administratio Locorum, www.acta.media.pl ISSN 1644-0749. 

 Рецензирала је вище радпве за ушещће на Кпнференцији кап и накпн пдржане кпнференције 

пбјављенпм збпрнику радпва међунарпдне Кпнференције БАЛТГРАФ 2013, Рига, Летпнија где је узела 

ушещће и у прпграмскпм кпмитету скупа.  

Рецензирала је већи брпј радпва за предхпдне Интернаципналне Кпнференције за 

Гепметрију и Графику щтампаних у Збпрницима радпва са наведих Кпнференција пдржаних у 

Инсбрук Аустрија 2014 - “16th ICGG 2014”, затим, Пекинг, Кина 2016 - “17th ICGG 2018” кап и три 

рада за међунарпдну кпнференцију “18th ICGG 2018” кпја ће се пдржати пве гпдине у Милану, а 

шији збпрници су у припреми. 

 

3.4. Ушещће на прпјектима 

 

Од 2008 гпдине, кандидаткиоа др Биљана Јпвић је ушествпвала на два наушнп 

истраживашка прпјекта ппдржана пд стране Министарства прпсвете, науке и технплпщкпг 

развпја  Републике Србије у пбласти технплпщкпг развпја.  Тп су следећи прпјекти:   

1.  МНТРС: 16009 (2008-2010) Примена резултата напреднпг развпја прпстпрних 

структура пбласти 3Д трансфпрмација, кпнструисаоа нпвих материјала симпрплита и 

технплпгија.  

http://www.acta.media.pl/
https://onlinelibrary.wiley.com/journal/10990542


14 

 

2.  МНТРС: 36008 (2011-2018). Развпј и примена научних метпда у прпјектпваоу и 

грађеоу виспкпекпнпмичних кпнструктивних система применпм нпвих технплпгија" 

Ушещће на међунарпдним прпјектима ппсле избпра у зваое дпцента: 

1. Ceepus II CII-CZ-0311-01-0809-M-31060 прпјекат, размене студената и настaвника, 

еквивалент еrasmus mundus за централнп еврппске земље пд 2008. гпдине, и сада 

актуелан. 

2. Erasmus + KA1 – 2016-1-F101-KA107-022341 ушесник прпјекта размене наставника и студената 

Универзитета Истпшне Финске и Шумарскпг факултета Универзитета у Бепграду Erasmus + 

programme ппд наслпвпм Key Action: learning Mobility for Individuals Higher education student and 

staff mobility between Programme and partner Countries, grant agreement number – 2016-1-F101-

KA107-022341 University of Eastern Finland – School of Forest Sciences. 

Ушещће на међунарпдним прпјектима дп избпра у зваое дпцента: 

3. ТЕМПУС (Lenne) прпјекат - Мастер студије на Одсеку за Пејзажну архитекуру. 2005. – 

2008. - међунарпдни прпјекат „Tempus CD_JEP-19106-2004 - LENNE – Landscape 

Education for a New Neighbourhood of Europe“, рефпрма мастер академских студија 

пејзажне архитектуре на Универзитету у Бепграду – Шумарски факултет, Tempus – 

Erasmus Mundus, Directorate General Education and Culture European Commission, 2005.-

2009. 

4. LeNotre прпјекат - Интернаципнална тематска мреже щкпла пејзажне архитектуре 2007. 

-  2009.  

5. Ceepus II CII-CZ-0311-01-0809-M-31060 прпјекат, размене студената и настaвника,  

централнп еврппске земље пд 2008. дп 2013. гпдине, псим ушещћа на прпјекту у 

свпјству Ceepus teacher,  била је у пвпм перипду и кпнтакт пспба пвпг прпјекта. 

4. СТРУЧНП-ПРПФЕСИПНАЛНИ ДППРИНПС 

4.1. Чланства у удружеоима 

Кандидаткиоа др Биљана Јпвић, дипл. инж. щум. за пејз. арх. шлан је два струкпвна 

удружеоа, једнпг интернаципналнпг и једнпг дпмаћег, кпја пкупљају наушнике и 

универзитетске прпфеспре шија су ппља истраживаоа усмерена ка гепметрији и графици, у 

теприји, инжеоерству и уметнпсти, щтп је управп кпмпатибилнп наушнпј пбласти за кпју се 

кандидаткиоа бира. Дугпгпдищои је шлан Српскпг удружеоа за гепметрију и графику (СУГИГ) – 

ранији назив удружеоа: Југпслпвенскп удружеое за Нацртну гепметрију и Инжеоерску 

графику (ЈУНГИГ) у кпјем има активну улпгу већ щеснаест гпдине, пд 2002. дп данас. 

Кандидаткиоа је шлан међунарпднпг удружеоа за гепметрију и графику: International Socilety 

for Geometry and Graphic (ICGG), пд 2002. гпдине дп данас, у кпјем има такпђе активну улпгу 

какп ушещћем на кпнференцијама такп и улпгу рецензента радпва пд 2014. гпдине дп данас. 
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4.1.1. Функције у удружеоима 

Кандидаткиоа др Биљана Јпвић, дипл. инж. щум. за пејз. арх била је шлан следећих пдбпра: 

4.1.2. Чланства у прганизаципним пдбприма 

• Члан Организаципнпг пдбпра 22nd International Scientific Conference on Geometry and 

Graphics “moNGeometrija 2010” Belgrade, Serbia. 

• Члан Организаципнпг пдбпра ECLAS Conference 2007 Landscape Assessment - From 

Theory to Practice: Applications in Planning and Design 

http://www.eclas.org/index.php/activities/eclas-annual-conferences/21-eclas-conference-

2007 

4.2. Чланствп у прпграмским пдбприма  

Кандидаткиоа др Биљана Јпвић, дипл. инж. щум за пејз. арх. ппседује резултат у пбласти 

ушещћа пп ппзиву у прпграмскпм пдбпру међунарпдне Графишке Кпнференције Балтишких 

земаља BALTGRAF 2013 кпја је пдржана у јуну 2013. гпдине у граду Riga, Latvia. 

• http://www.baltgraf2013.rtu.lv/en/content/organization 

 

5. ДППРИНПС АКАДЕМСКПЈ И ШИРПЈ ЗАЈЕДНИЦИ 

5.1. Ушещће у прганима на факултету 

Кандидаткиоа др Биљана Јпвић, дипл. инж. арх. била је: 

 Секретар Катедре за планираое и прпјектпваое у пејзажнпј архитектури у три мандата. 

Члан Наставнп-наушнпг Већа Шумарскпг – у кпје се шланпви бирају пп делегатскпм 

принципу са сва 4 Одсека факултета у вище мандата. 

Стални је шлан Кпмисије за Тест склпнпсти на пријемнпм испиту на Одсеку за пејзажну 

архитектуру и хпртикултуру. 

Члан и Председник Кпмисје за упис на други степен студија - мастер на Одсеку за 

пејзажну архитектуру и хпртикултуру у вище мандата. 

Члан Кпмисије за спрпвпђеое ппступка студентскпг вреднпваоа педагпщкпг рада 

наставника и сарадника у вище мандата. 

Тренутнп на Шумарскпм факултету пбавља функције: 

Заменика Шефа Катедре за планираое и прпјектпваое у пејзажнпј архитектури.  

Рукпвпдилац је другпг степена студија – мастер на Одсеку за пејзажну рахитектуру и 

хпртикултуру и Председник Кпмисије за други степен студија – мастер на нивпу Шумарскпг 

факултета за сва 4 Одсека. 

5.2. Ушещће у прпграмима струшнпг усаврщаваоа 

 Јпвић. Б. Бипмиметички принципи у пејзажнпархитектпнскпм дизајну, предаваое 

пп ппзиву на Симппзијуму „Пејзажна хпртикултура 2018“ са темпм: Завпд за унапређиваое 

пбразпваоа и васпитаоа признаје Симппзијум кап пблик сталнпг струшнпг усаврщаваоа. 

Предаваое пп ппзиву пдржанп на Шумарскпм факултету 13.2.2018. Рад у целини щтампан у 

Збпрнику радпва  петнаестпг Симппзијума из пбласти пејзажне хпртикултуре – Универзитет у 

Бепграду - Шумарски факултет Бепград стране пд 104 дп 114, Издаваши: Удружеое за Пејзажну 

хпртикултуру Србије и Универзитет у Бепграду – Шумарски факултет, ISBN 978-86-916397-5-4, 

http://www.baltgraf2013.rtu.lv/en/content/organization


16 

 

CIP –Каталпгизација и пбликација Нарпдна библиптека Србије 635.9(082) 712(082), COBISS.SR-ID 

257485580 Штампа: Rival copy d.o.o., Batajnica-Zemun, Тираж 150, Гпдина издаваоа 2018. 

Кандидаткиоа др Биљана Јпвић, дипл. инж. щум. за пејз. арх. била је ушесник на 

прпграму струшнпг усаврщаваоа при Ректпрату Универзитета у Бепграду и заврщила прпграм 

кпнтинуиранпг прпфесипналнпг тренинга „Оснпве наставнишких кпмпетенција и академских 

вещтина универзитетскпг прпфеспра“ у перипду 23. - 25. мај 2014. гпдине у трајаоу пд 32 сата. 

Прпграм је верификпван пд стране Сената Универзитета у Бепграду брпј 00220, Бепград 

15.7.2014. 

 

6. САРАДОА СА ДРУГИМ ВИСПКПШКПЛСКИМ УСТАНПВАМА 
 

Кандидаткиоа др Биљана Јпвић, дипл. инж. щум. за пејз арх.  била је раднп ангажпвана у 

настави на другим виспкпщкплским устанпвама у земљи и инистранству. 

Извпдила је наставу на два технишка факултета Универзитета у Бепграду: 

Архитектпнскпм и Грађевинскпм факултету кап и на два технишка факултета у инпстранству на  

Универзитету Црне Гпре: Архитектпнскпм и Грађевинскпм факултету. 

Кандидаткиоа др Биљана Јпвић сарађује са Технплпщким Универзитетпм у Бешу (TU 

Vienna) Аустрија где је у вище наврата бправила кап истраживаш и предаваш пп ппзиву кап и 

стипендиста Аустријскпг Министарства за науку ппд супервизијпм прпф. др Helmuth Stachel, 

прпфеспра емеритуса.  

Са Технплпщким Универзитетпм у Дрездену (TU Dresden) Немашка сарађује и бправила 

је на истпм кап предаваш пп ппзиву.  

Сарађује са технплпщким Универзитетпм у Тпкију (Tokyo University of Technology - TUT) 

кап и са кплегама са Универзитета за Уметнпст и дизајн (Joshibi University of Art and Design) 

ради на писаоу заједнишких радпва. У сарадои са истраживашима prof. Dr. Takashi OHTA, са 

Тпкип Универзитета Технплпгије (Tokyo University of Technology - TUT) prof. Dr. Noriko SATO 

(Joshibi University of Art and Design) из Јапана ушествује са заједнишким радпм кпји је прихваћен 

за щтампаое у целини и усмену презентацију на Интернаципналнпј Кпнференцији за 

Гепметрију и Графику у Милану, Италија (ICGG 2018) у Августу 2018. гпдине. „Research On An 

Effect Of Providing User Interaction For Graphic Education“ аутпра: Biljana S. JOVID, Takashi OHTA, 

Noriko SATO. Обзирпм да су резултати пве сарадое пбпстранп знашајни, са кплегама са пва два 

Универзитета из Јапана планира даљу и ближу сарадоу. 

Ушесник радипнице пдржане на мащинскпм факулету Универзитета у Бепграду  

“Training the teacher to use the multifunctional room in order to enhance student education, 

interaction, unified collaboration and communication” HERD Energy project: “Quality Improvement 

of Master Programs in Sustainable Energy and Environment – QIMSEE” - The Norwegian University 

of Science and Technology, Trondheim, Norway. 

Остварена је и сарадоа са Универзитетпм Истпшне Финске (University of Eastern 

Finland) у пквиру ушещћа кандидаткиое др Биљане Јпвић на прпјекту Erasmus + кпји ће се 

даље развијати у пквиру размене студената и наставника а кандидаткиоа ће са тренутне 

ппзиције Рукпвпдипца мастер студија сигурнп бити у прилици да дппринесе пвпј знашајнпј 

сарадои. 
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 Kпаутпр је брпјних радпва насталих у сарадои са кплегама са Грађевинскпг и 

Архитектпнскпг факултета Универзитета у Бепграду, пбзирпм да кандидаткиоа и кпаутпри 

заједнп ушествују у наушнпм прпјекту ТР36008, кпји пкупља кплеге са Архитектпнскпг, 

Грађевинскпг и Шумарскпг факултета Универзитета у Бепграду. 

Знаое страних језика  

Кандидаткиоа др Биљана Јпвић тешнп гпвпри и пище енглески језик, служи се италијанским, 

немашким и француским језикпм. 

Кприщћеое савремених спфтверских пакета  

Кандидаткиоа др Биљана Јпвић, дипл. инж. щум. за пејз. арх. кпристи активнп вище графишких 

спфтвера, кап щтп су: AutoCad, ArchiCad, Adobe Photoshop, Rhinoceros и Blender, пдлишнп 

ппзнаје рад у Microsoft Office, а служи се и брпјним другим, какп елементарним такп и 

напредним кпмпјутерским прпграмима.  

 

7.  ПЦЕНА ИСПУОЕНПСТИ ИЗБПРНИХ УСЛПВА ПРЕДВИЂЕНИХ 

ПРАВИЛНИКПМ 
 

На пснпву критеријума дефинисаних Правилникпм п минималним услпвима за стицаое зваоа 

наставника на Универзитету („Сл. Гласник РС“ бр. 88/17.) дефинисани су јединствени 

минимални  услпви за избпр у зваоа наставника на универзитетима у Републици Србији. 

Према критеријумима у пвпм Правилнику за ппља техишкп-технплпщких наука, важећих и за 

наушне пбласти грађевинскп–урбанистишких наука, наведенп је да кандидат кпји се бира 

(избпр/реизбпр) у зваое дпцента мпра да испуоава ппщте, пбавезне и избпрне услпве. 

Кпмисија кпнстатује да је кандидаткиоа др Биљана Јпвић, дипл. инж. щум. за пејз. арх. 

дпсадащои дпцент на Шумарскпм факултету Универзитета у Бепграду, изабрана пдлукпм Већа 

наушних пбласти грађевинскп-урбанистишких наука бр. 61202-2441/2-13 пд 28. 05. 2013.  у пвп 

зваое. 

А.  ПБАВЕЗНИ УСЛПВИ ЗА ПРВИ ИЗБПР/РЕИЗБПР У ЗВАОЕ ДПЦЕНТА 
 
На пснпву гпре изнетпг, Кпмисија кпнстатује да је кандидаткиоа др Биљана Јпвић, дипл. инж. 
щум. за пејз. арх. испунила услпве за избпр у зваое дпцента (избпр/реизбпр), има наушни 
назив дпктпра наука из наушне пбласти за кпју се бира, стешен на акредитпванпм универзитету 
и акредитпванпм студијскпм прпграму у земљи у складу са закпнпм п виспкпм пбразпваоу.  

 
1. Искуствп у педагпщкпм раду са студентима 
 
Кандидаткиоа др Биљана Јпвић, дипл. инж. щум. за пејз. арх. испуоава услпв ппседпваоа 
искуства у педагпщкпм раду, јер има вище пд 18 гпдина искуства у раду са студентима, тпкпм 
кпјих је држала наставу, вежбе и предаваоа из вище разлишитих наставних прпграма на три 
технишка факултета Универзитета у Бепграду.  
 

2. Ппзитивна пцена педагпщкпг рада дпбијена на студентским анкетама тпкпм 
целпкупнпгпрптеклпг избпрнпг перипда 
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Кандидаткиоа др Биљана Јпвић, дипл. инж. щум. за пејз. арх. испуоава наведени услпв, јер је 
за свпј педагпщки рад у прптеклпм избпрнпм перипду дпбила виспке пцене на студентским 
анкетама (прпсешна пцена: 4,54).  
 

3. Пбјављен један рада из категприје М21, М22, М23 у перипду пд ппследоег избпра 
из наушне пбласти за кпју се бира 
 
Кандидаткиоа др Биљана Јпвић, дипл. инж. щум. за пејз. арх.  арх.испуоава наведени услпв, 
јер је у претхпднпм избпрнпм перипду пбјавила један (1) рад у наушним шаспписима са SCI 
листе, и тп један (1) у категприји М22 и један (1) у категприји М23 пре  избпра/реизбпра, из 
наушне пбласти за кпју се бира (датп у прилпгу); 
 

4. Резултати у развпју наушнпнаставнпг ппдмлатка 

 
Кандидаткиоа др Биљана Јпвић, дипл. инж. щум. за пејз. арх. испуоава наведени услпв 
ушещћем 15 кпмисија за диплпмске радпве и ментпр у 5 кпмисија за пдбрану мастер радпва.  
 

5. Саппщтена три рада на међунарпдним или дпмаћим наушним скуппвима 
 
Кандидаткиоа др Биљана Јпвић, дипл. инж. щум. за пејз. арх. испуоава наведени услпвса 
пбјављених и саппщтених десет (10) радпва на међунарпдним кпнференцијама из наушне 
пбласти за кпју се бира, у прптеклпм избпрнпм перипду (датп у прилпгу); 

 

6. Пдпбрен и пбјављен учбеник за ужу пбласт за кпју се бира, мпнпграфија, 
практикум или збирка задатака  
 
Кандидаткиоа др Биљана Јпвић, дипл. инж. щум. за пејз. арх. испуоава наведени услпв, има 
пдпбрену и пбјављену једну Збирку задатака у прптеклпм избпрнпм перипду: „Збирка 
задатака из Нацртне гепметрије са перспективпм“ Шумарски факулет, Универзитета у Бепграду 
2018. 
 

7. Рукпвпђеое или ушещће у прпјекту 

 

Кандидаткиоа др Биљана Јпвић, дипл. инж. щум. за пејз. арх. испуоава наведени услпв,  
ушествује на наципналнпм наушнпм прпјекту ТP36008, 2011-2018. а у прптеклпм избпрнпм 
перипду, а ушествпвала је и на прпјекту: TP16009, 2008-2010. у претхпднпм избпрнпм перипду. 
Ушесник је на два актуелна међунарпдна прпјекта (Ceepus и Erasmus+). Кандидаткиоа др 
Биљана Јпвић, кпаутпр je и два прпјекта Министарства културе и инфпрмисаоа 2015 гпдине. 

 

Б.  ИЗБПРНИ УСЛПВИ ЗА ИЗБПР/РЕИЗБПР  У ЗВАОЕ ДПЦЕНТА 
4. Струшнп-прпфесипнални дппринпс кандидата 
 
4.1. Председник или шлан уређивашкпг пдбпра наушнпг шаспписа или збпрника радпва у 
земљи или инпстранству. 
 

Кандидаткиоа др Биљана Јпвић, дипл. инж. щум. за пејз. арх. испуоава наведени услпв, јер је 
била шлан прпграмскпг кпмитета међунарпдне кпнференције графишких наука земаља Балтика 
– BALTGRAF 2013, Рига, Летпнија. Такпђе, била је и рецензент шаспписа категприје М23 
Рецензент интернаципналних збпрника радпва Кпнференција за гепметрију и графику 
(Инсбрук, Аустрија ICGG2014, Пекинг, Кина ICGG2016, Миланп, Италија (ICGG 2018) . 
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4.2. Председник или шлан прганизаципнпг пдбпра или ушесник на струшним или наушним 
скуппвима наципналнпг или међунарпднпг нивпа. 
 

Кандидаткиоа др Биљана Јпвић, дипл. инж. щум. за пејз. арх. испуоава наведени услпв: била 
је шлан Организаципнпг пдбпра 2. Међунарпдне кпнференције „мпНГепметрија 2010“, 
пдржане 24 - 27. јуна 2010. у Бепграду. Кап и шлан прганизаципнпг пдбпра међунарпдне ECLAS 
кпнференције пдржане на Шумарскпм факултету 2007 гпдине.  
Пп ппзиву била је Председавајући секција на Интернаципналнпј Кпнференцији - Азијски Фпрум 
Графишких Наука (Coneference Chair –AFGS 2017 Tokyo, Japan). 

Осим тпга, кандидаткиоа је ушествпвала на девет (9) међунарпдних кпнференција у 
претхпднпм избпрнпм перипду, а на укупнп двадесетщест (26) кпнференцији у земљи и 
инпстранству у свпјпј целпкупнпј наушнпј каријери.  

 
4.3. Председник или шлан у кпмисијама за израду заврщних радпва на академским 
специјалистишким, мастер и дпктпрским студијама. 
 

Кандидаткиоа др Биљана Јпвић, дипл. инж. щум за пејз. арх. испуоава наведени услпв: била 
је ментпр 5 мастер радпва пд кпјих је један у изради а шетири (4) шетири пдбраоена мастер 
рада ппд оеним ментпрствпм, а ушествпвала је и кап и шлан брпјних кпмисија на пснпвним 
академским и студијама другпг степена – мастер. 
 
4.4. Рукпвпдилац или сарадник у реализацији прпјеката – детаљнп датп у ташки А.7. 
Кандидаткиоа др Биљана Јпвић, дипл. инж. щум за пејз. арх. испуоава наведени услпв: 
сарадник је у реализацији прпјеката Министарства за науку, прпсвету и технплпщки развпј 
ТР16009 и ТР36008. Ушесник је два међунарпдна прпјекта. Кпаутпр 2 прпјекта Министарства 
Културе и инфпрмисаоа 2015, реализпвани 2016 гпдине. 
 

5. Дппринпс академскпј и щирпј заједници. 
 

5.1. Председник или шлан пргана управљаоа, струшнпг пргана, ппмпћних струшних пргана 
или кпмисија на факултету или универзитету у земљи или инпстранству.  
 

Кандидаткиоа др Биљана Јпвић, дипл. инж. щум. за пејз. арх.  испуоава наведени услпв:  

 Члан је Наставнп-наушнпг Већа, пп делегатскпм принципу, Шумарскпг факултета 
Универзитета у Бепграду у вище мандата; 

 Члан је Кпмисије за упис на пснпвне студије у вище мандата 

 Члан и Председник Кпмисије за упис на други степен студија – мастер у вище мандата 

 Заменик је Шефа Катедре за планираое и прпјектпваое у пејзажнпј архитектури 

 Рукпвпдилац другпг степена студија и Председник Кпмисије мастер студија за сва 4 Одсека 
 
5.2. Рукпвпђеое или ушещће у ваннаставним активнпстима студената. 
 

Кандидаткиоа др Биљана Јпвић, дипл. инж. щум. за пејз. арх. испуоава наведени услпв, 
укљушиваоем истакнутих студената у наушне тпкпве, присуствпваоа и активна ушещћа на 
међунарпдним наушним кпнференцијама, кап и кпаутпрства на наушним радпвима на 
међунарпдним кпнференцијама и публикпваним радпвима у шаспписима.  
Осим тпга, рукпвпдилац је и ппкреташ креативне платфпрме Радипница гепметрија – ван-
наставна активнпст намеоена студентима свих нивпа студија и пд 2012. гпдине прганизпване 
су брпјне излпжбе студентских радпва кап и ушещћа на разлишитим дпмаћим и међунарпдним 
манифестацијама. 
 
5.3.Ушещће у наставним активнпстима кпји не нпсе ЕСПБ бпдпве (перманентнп пбразпваое, 
курсеви у прганизацији прпфесипналних удружеоа и институција или сл.) 
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Кандидаткиоа др Биљана Јпвић, дипл. инж. щум. за пејз. арх. испуоава наведени услпв: 

Капутпр је и реализатпр прпјекта Министарства културе и инфпрмисаоа 2015/2016 гпдине за 

пптребе Шумарскпг факултета. 

 

6. Сарадоа са другим виспкпщкплским, пднпснп наушнп-истраживашким 
институцијама у земљии инпстранству. 

 

6.1. Ушещће у реализацији прпјеката, студија или других наушних пствареоа са другим 
виспкпщкплским или наушнпистраживашким устанпвама у земљи или инпстранству. 
 

Кандидаткиоа др Биљана Јпвић, дипл. инж. арх. испуоава наведени услпв: у сарадои са 
истраживашима prof. Dr. Takashi OHTA, са Тпкип Универзитет Технплпгије (Tokyo University of 
Technology - TUT) prof. Dr. Noriko SATO (Joshibi University of Art and Design) Јапан прихваћен је 
рад за презентпваое и щтампаое у целини на Интернаципналнпј Кпнференцији ICGG 2018. 
 Kпаутпр је брпјних радпва насталих у сарадои са кплегама са Грађевинскпг и 
Архитектпнскпг факултета Универзитета у Бепграду.  
 Ушествује у наушнпм прпјекту ТР36008, кпји пкупља кплеге са Архитектпнскпг, 
Грађевинскпг и Шумарскпг факултета Универзитета у Бепграду. 
 

 
6.2. Раднп ангажпваое у настави или кпмисијама на другим виспкпщкплским или 
наушнпистраживашким устанпвама у земљи или инпстранству 
 

Кандидаткиоа др Биљана Јпвић, дипл. инж. щум. за пејз. арх. испуоава наведени услпв: била 
је ангажпвана у настави на јпщ два технишка факултета Универзитета у Бепграду 
(Архитектпнскпм и Грађевинскпм факултету), кап и у инпстранству на Универзитету Црне Гпре 
(Архитектпнскпм и Грађевинскпм факултету).  
Јун 2005. гпдине прпвела је месец дана у Аустрији, у Бешу на Институту за Гепметрију на 
Технплпщкпм Универзитету, кап истраживаш - стипендиста Аустријскпг Министарства за науку, 
прпсвету и културу ппд супервизијпм прпф. др Helmuth Stachel, прпфеспр емеритус 
Технплпщкпг Универзитета у Бешу (Аустрија). 
Предаваш пп ппзиву била је на Технплпщкпм Универзитету у Бешу (Аустрија) кап и на 
Технплпщкпм Универзитету у Дрездену (Немашка). 
Предаваш пп ппзиву и финалиста такмишеоа у дигиталнпм мпделпваоу на Технплпщкпм 
Универзитету у Тпкију, Јапан, Августа 2017. гпдине. 
Председавајући секције - Conference Chair –AFGS 2017 на Технплпщкпм Универзитету у Тпкију, 
Јапан 
  
6.3. Рукпвпђеое или шланствп у прганима или прпфесипналнм удружеоима или 
прганизацијама наципналнпг или међунарпднпг нивпа. 
 

Кандидаткиоа др Биљана Јпвић, дипл. инж. щум. за пејз. арх.  испуоава наведени 

услпв: шлан је Српскпг удружеоа за гепметрију и графику (СУГИГ) – ранији назив удружеоа: 

Југпслпвенскп удружеое за Нацртну гепметрију и Инжеоерску графику (ЈУНГИГ) пд 2002 дп 

данас. 

Кандидаткиоа је шлан и међунарпднпг удружеоа за гепметрију и графику: International 

Socilety for Geometry and Graphic (ICGG), пд 2002. гпдине дп данас где пд 2014 гпдине на свакпј 

Интернаципналнпј кпнференцији пбавља рецензираое радпва на кпнференцијама: ICGG2014; 

ICGG2016; ICGG2018; 
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ЗАКЉУЧАК И ПРЕДЛПГ КПМИСИЈЕ 
 

На пснпву детаљнпг увида у ппднету дпкументацију, Кпмисија кпнстатује да је др Биљана 
Јпвић, дипл. инж. щум. за пејз. арх. и дпсадащои дпцент Шумарскпг факултета Универзитета у 
Бепграду, ппказала вредне резултате у наушнп - истраживашкпм, наставнпм и педагпщкпм 
раду, кпмпетентне у ужпј наушнпј пбласти Нацртна гепметрија и гепметрија архитектпнске 
фпрме.  

При тпме ппсебнп треба истаћи др Биљана Јпвић, дипл. инж. щум. за пејз. арх.: 
 

•  има дпктпрат технишких наука (пбласт Архитектура и урбанизам) из уже наушне пбласти 
за кпје се предлаже избпр; 

• има радпве у наушним шаспписима шији прпфил пдгпварају наушнпј пбласти за кпју се 
бира, пд кпјих су два (2) у шаспписима на SCI листи, и тп један (1) један у категприји М22 
пбјављен пд претхпднпг избпра у зваое дпцента и један (1) у категприји М23 пре 
избпра; 

•  укупан брпј пбјављених радпва изнпси педесет (50) 
•  има вище наушних радпва саппщтених и пбјављених у збпрницима међунарпдних и 

дпмаћих кпнференција, пд кпјих десет (10) у претхпднпм избпрнпм перипду; 
•  ушествпвала је на међунарпдних кпнференција кпје се баве наушнпм пблащћу за кпју се 

бира, пд шега на девет (9) у претхпднпм избпрнпм перипду; 
•  има ппзитивне пцене студентскпг вреднпваоа педагпщкпг рада (прпсешна пцена: 4.54);  
•  има пбјављену збирку задатака из предмета у наушним пбластима за кпје се предлаже 

избпр; 
•  ушествпвала је кап  истраживаш категприје Т2 у два (2) наушнп-истраживашка прпјекта 

финансирана пд стране Министарства Прпсвете науке и технплпщкпг развпја 
Републике Србије; 

•  ушествпвала је кап рукпвпдилац, кпаутпр и реализатпр на два (2) прпјекта 
Министарства Културе и инфпрмисаоа 2015/2016 гпдине; 

•  шлан је управних пргана Факултета - Рукпвпдилац другпг степена - мастер студија 
пдсека за пејзажну рахитектуру и хпртикултуру и Председник Кпмисије мастер студија 
Шумарскпг факултета сва 4 Одсека; 

•  успещнп је пдржавала наставу, предаваоа и вежбе, не самп на Шумарскпм факултету и 
Одсеку за пејзажну архитектуру и хпртикултуру и Одсеку за Екплпщки инжеоеринг у 
защтити земљищних и впдних ресурса Универзитета у Бепграду, већ и на другим 
технишким факултетима Универзитета у Бепграду, у земљи и инпстранству где је 
ппстпјала пптреба за предметима у наушним пбластима за кпје се предлаже избпр; 

•  активнп је ушествпвала у развпју наушнпг ппдмлатка, кап шлан укупнп двадесет (20) и тп: 
петнаест (15) диплпмских и пет (5) кпмисија у функцији ментпра мастер радпва за 
пцену и пдбрану диплпмских и мастер радпва 

•  ушествпвала је у једнпј (1) кпмисији за избпре у наставнишка зваоа;  
•  ушествпвала је у прпграмским и прганизаципним пдбприма кпнференција; 
•  шлан је дпмаћих и међунарпдних наушних удружеоа; 
•  пстварила је сарадоу са другим виспкпщкплским прганизацијама у земљи и 

инпстранству. 
На пснпву свега излпженпг, Кпмисија кпнстатује да др Биљана Јпвић, дпцент, испуоава 

све услпве прпписане Закпнпм п виспкпм пбразпваоу, Минималним услпвима за избпр у 
зваое наставника на универзитету, Правилникпм п нашину и ппступку стицаоа зваоа и 
засниваоа раднпг пднпса наставника Универзитета у Бепграду, кап и Правилникпм п 
минималним услпвима за стицаое зваоа наставника на Универзитету у Бепграду, а пп 
кпнкурсу пбјављенпм у листу "Ппслпви" Брпј 764 – 765, дана 14. 02. 2018.  

Референти стпга предлажу Већу Одсека за Пејзажну архитектуру и хпртикултуру и 
Избпрнпм већу Шумарскпг факултета Универзитета у Бепграду да утврди предлпг за 
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избпр/реизбпр др Биљане Јпвић у зваое дпцента за ужу наушну пбласт: Нацртна гепметрија и 
гепметрија архитектпнске фпрме, за рад на пдређенп време пд пет гпдина на Шумарскпм 
факултету Универзитета у Бепграду. 
 

У Бепграду, 02. маја 2018.  

ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ 

 

_______________________________ 

Др Александар Чушакпвић, дипл. инж. арх. 

Председник Кпмисије, ванредни прпфеспр   

за ужу наушну пбласт „Нацртна гепметрија и гепметрија архитектпнске фпрме“ 

Грађевинскпг факултета у Универзитета у Бепграду 

 

_______________________________ 

     Др Мирјана Оцпкпљић, дипл. инж. паих, Члан Кпмисије,  

редпвни прпфеспр за ужу наушну пбласт „Пејзажна архитектура и хпртикултура“ 

Шумарскпг факултета Универзитета у Бепграду   

 

 ______________________________ 

Др Ненад Грујић, дипл. инж. арх., Члан Кпмисије,  

редпвни прпфеспр у пензији  

за ужу наушну пбласт „Нацртна гепметрија и гепметрија архитектпнске фпрме“ 

Архитектпнскпг факултета Универзитета у Бепграду     

 

 

 

(У ПРИЛОГУ  дпстављамп списак референци кандидаткиое др Биљане Јпвић, дипл. инж. щум. 

за пејз. арх.) 
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ПРИЛПГ: 

 

1. СПИСАК НАУЧНИХ РАДПВА  

др Биљана Јпвић:  

 

1.1. Тезе: 

1. Магистарска теза:  

Биљана Јпвић: Међуспбне релације и инваријанте анаглифских стерепграма, 

Архитектпнски факултет Универзитета у Бепграду, пдбраоена 3. марта 2003. гпдине. 

2.  Дпктпрска дисертација: 

 Биљана Јпвић: Геометријска едукација на пољу визуелизације и експерименталног 

дизајна применом виртуелних технологија, Архитектпнски факултет Универзитета у 

Бепграду, пдбраоена 27. децембра 2012. гпдине. 

 

1.2.  Публикпвани наушни радпви  

1.2.1.  Радпви у међунарпдним шаспписима: 

А: Ппсле избпра у зваое дпцента  

М22  

1. Mihailo Grbid, Aleksandar Čučakovid, Biljana Jovid, Miloš Tripkovid: Garden cultural 

heritage spatial functionalities: The case of anamorphosis abscondita at Vaux-le-Vicomte, Journal of 

Cultural Heritage 18, (2016), Volume 18C pages 366-369. Elsevier Masson 

doi:10.1016/j.culher.2015.08.007 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1296207415001387 

 

 

Б: Пре избпра у зваое дпцента 

M23 

2. Јпвић, Б., Тепфилпвић, Н., Чушакпвић, А., Нестпрпвић,М.,Application of 3D animation 

principles and tools in geometrical education, TTEM, Sarajevo, Published by DRUNPP, Vol.8, 

No.3, август 2013. 
 

 

1.2.2. Радпви у наушним шаспписима  

 

А: Ппсле избпра у зваое дпцента 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1296207415001387
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М24 

- Aleksandar Čučakovid, Biljana Jović, Mirjana Komnenov: Biomimetic Geometry Approach 

to Generative Design, Rad je publikovan u časopisu Periodica Polytechnica Architecture, 

Volume Vol. 47, No. 2 (2016), pp. 70-74. paper 10082, DOI: 10.3311/PPar.10082, 

Creative Commons Attribution. (2016.), https://pp.bme.hu/ar/article/view/10082, 

 

- Aleksandar Čučakovid, Biljana Jović, Miloš Tripkovid: Paper strips driven design – 

application on doubly curved surfaces FME Transactions (2017) 45, pp251-255 VOL. 45, 

No 2, 2017 ▪ Belgrade, Serbia, , Beograd 

 

 

- Čučakovid A., Jović B., The Advantages of Using Digital 3D Animation in Geometrical 
Education SAJ_2017_9_ Serbian Architectural Journal, polemical article, approval date 
10.04.2017. UDC:514.18 004.925.8 371.333 pp. 65-82 

 

 
 

 

М51 

- Nestorovid  Miodrag, Čučakovid  Aleksandar, Jović  Biljana, Teofilovid  Nataša. (2014). 

Geometrical Structure Analysis of Four Beijing Olimpic Buildings. Izgradnja (Construction)  

(2014), No 11-12, pp.500-506, UDK 514.144, ISSN 0350-5421, COBSIS.SR-ID 55831. 

 

- Aleksandar Čučakovid, Biljana Jović, Jelena Tomidevid-Dubljevid, Jelena Stojanovid: Design 

Solutions Interpretation Using Digital Graphics, U: original scientific article Izgradnja. - ISSN 

0350-5421. - God. 71, br. 3/4, Belgrade, Serbia 

 

Б: Пре избпра у зваое дпцента 

 M51 

- Čučakovid A., Jović B.,Constructive Geometry Education by Contemporary Technologies 

SAJ_2011_3_ Serbian Architectural Journal, original scientific article, approval date 

12.06.2011. UDK BROJEVI 514.18:62 ID BROJ 184977420 p.164-183  

 

- Jovic,B., Tripkovic,M., Čučakovid A., Geometrijska korelacija obrazca kulturnog predela i lista 

vrste Prunus domestica L., Glasnik Šumarskog fakulteta, Beograd, 2011, br. 104, str. 29 - 40 

UDK: 514-7:|911.53+581.45,Originalni naučni rad DOI:10.22989/GSF1104029J 

 

М53 

- Максић, Ј., Васиљевић, Г., Јпвић, Б., Мпгућнпсти искпришћеоа крупнпг дрвнпг птпада 

кап сирпвине при прпизвпдои дрвне галантерије, струшнирадсаппщтеннарадипници у 

пквиру прпјекта на пдсеку за Прераду дрвета, щтампан у целини у наушнп струшнпм и 

инфпрмативнпм шасппису «Прерада дрвета» јул-децембар 2006. гпд, IV, Бр 15-17, стр. 

52-55, Бепград, Србија 

 

https://pp.bme.hu/ar/article/view/10082
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1.3.  Радпви на међунарпдним скуппвима щтампани у целини: 
 

А: Ппсле избпра у зваое дпцента 
 

М33 

 

- Nestorovid, M., Čučakovid, A., Teofilovid, N., Jović, B.: Geometrical Education by Using 

Multimedia Presentation, Scientific Proceedings of the 12th International Conference on 

Engineering Graphics, (ISBN 978-9934-507-30-4), pp. 163-169 BALTGRAF 2013, June 5-7, 

2013, Riga, Latvia. 

 
- Cucakovic, A., Teofilovic, N., Jovic, B.: Digital modeling of free forms structures at 

experimental design Zbornik The Industrial Art and Design Issue No 12. The 
Interdepartmental Collection of Proceedings of SED-13, 10th Crimean International Scientific 
- Practical Conference, Geometrical and Computer Simulation: Safe Energy, Ecology, Design. 
Crimea, Simferopol, 7-10 October 2013. Ukraine Association for Applied Geometry. Kyiv. pp. 
104-108. ISSN 2221-9293. UDK 514.18   
 

- Teofilovid, N., Čučakovid, A., Јпvić, B. 3D animation applications in descriptive geometry 
teaching. Proceedings, Volume 2, moNGeometrija 2014 (pp. 302–311), Niš, Serbia, 4th 
International Scientific Conference on Geometry and Graphics mongeometrija 2014, ISBN 
978-86-88601-14-6, Publisher: Faculty of Civil engineering and Architecture in Niš and 
Serbian Society for Geometry and Graphics SUGIG. 
 

- Čučakovid, A., Teofilovid, N., Jović, B. Descriptive Geometry Education by Using Multimedia 
Tools, Proceedings of the 16th International Conference on Geometry and Graphics (ICGG 
2014), (pp. 262-265), ISBN 978-3-902936-46-2, Innsbruck, Austria, August 4-8, 2014. 
 

- Brajkovic, J., Jović, B. (2014). Challenges of human body in new media space (Relations of 
human body andarchitectural space in the age of new media and technologies) Proceedings 
Moscow, November 18-21, 2014. International Scientific Youth Conference, Peoples 
Friendship University of Russia, Strength, creep and destruction of building and mechanical 
materials and structures, ISBN 978-5-209-06240-0 , UDK 624.04:621:691(063) 
 

- Aleksandar Čučakovid, Biljana Jović, Andrea Đukin: Shadow shapes of methamorphoses 
hypercube, Proceedings of the 5th International Scientific Conference on Geometry and 
Graphics MoNGeometrija 2016, pages 387-397, June 23th – 26th 2016, Belgrade, Serbia, 
Akademska misao, Beograd 
 

- Aleksandar Čučakovid, Biljana Jović, Miloš Tripkovid: Paper strips driven design – application 
on doubly curved surfaces Proceedings of the 5th International Scientific Conference on 
Geometry and Graphics MoNGeometrija 2016, pages 299- 305, June 23th – 26th 2016, 
Belgrade, Serbia, Akademska misao, Beograd 
 

- Biljana Jović, Aleksandar Čučakovid, Miloš Tripkovid: Visual structure analysis of multiplied 
geometric patterns and abstract geometric compositions, 17th International conference on 
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geometry and graphics, pp 195-197, 4–8 Аugust, 2016, Beijing, China. ISBN 978-7-5682-
2814-5 
 

- Biljana Jović, Aleksandar Čučakovid, Miodrag Nestorovid: Polyhedron construction by using 
multimedia tools in geometry education, full paper published in Conference Proceedings 
17th International conference on geometry and graphics, pp 333-335, 4–8 August, 2016, 
Beijing, China. ISBN 978-7-5682-2814-5   
 

 
- Biljana S. JOVID, Aleksandar A. ČUČAKOVID, Mihailo N. GRBID and Anđela D. MITID, Art 

Installation as a Result of Graphic Education of Geometry Workshop, University of Belgrade, 

P05, pp. 184-185, ISBN978-4-9900967-3-1, poster presentation presented at AFGS 2017, 

Tokyo, Japan   

 

- Biljana S. JOVID, Mihailo N. GRBID, Aleksandar A. ČUČAKOVID and Anđela D. MITID, 

Geometric Forms Evolution of Labyrinths, University of Belgrade, F47, pp. 132-133, ISBN978-

4-9900967-3-1, full paper presented at AFGS 2017, Tokyo, Japan   

 
  

 

Б: Пре избпра у зваое дпцента 

М33 

- Максић,Ј., Васиљевић,Г.,Јпвић, Б.,Method of 2nd order plane curves mapping in 

generalcollinear planes,Радщтампануцелини, Proceedings of 10th ICGG, volume 1, pp. 190-

192, 28 July-2 August 2002,Kyiv,Ukraine. 

 

- Popkonstatinovid,B., Maksid,J., Jović,B. Constructive graphical invariants of anaglyph 

stereograms, Proceedings of 12th ICGG 6-10, Рад щтампан у целини, paper code: T45,6-10. 

August 2006, Salvador, Brazil. 

 

- Пппкпнстатинпвић, Б., Максић, Ј., Јпвић, Б.Geometry of binocular vision as a basis of 

three-dimensional perception of stereoscopy and stereograms, рад саппщтен на наушнпм 

скупу са међунарпдним ушещћем, щтампан у целини у Збпрнику радпва XXIII 

саветпваоа за нацртну гепметрију и инжеоерску графику мпНГепметрија, стр.220-230, 

22-24 .септембар, 2006 НпвиСад, Србија 

 

- Максић,Ј., Васиљевић, Г., Јпвић,Б., Bologna declaration and its significance for the 

development of spatial visualization, радсаппщтен на наушнпм скупу са међунарпдним 

ушещћем, щтампану целини у Збпрнику радпва XXIII саветпваоа за нацртну гепметрију 

и инжеоерску графику мпНГепметрија, стр. 288-296, 22-24. септембар, 2006. НпвиСад, 

Србија 

 

- Максић, Ј., Пппкпнстатинпвић, Б., Јпвић, Б., Invariable features and intеrrelations between 

anaglyph stereo pairs and their constructional graphic creation, рад саппщтен на наушнпм 

скупу са међунарпдним ушещћем, щтампан у целини у Збпрнику радпва XXIII 
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саветпваоа за нацртну гепметрију и инжеоерску графику мпНГепметрија, стр.230-239, 

22-24. септембар, 2006. НпвиСад, Србија. 

 

- Obradovid, M., Jović, B., Transposing an Octogonal Cupola of Second Sort Into a Bionic 
Polyspherical Form,13th ICGG, 4-8 Aug 2008. Dresden, Germany. 
 

- Нестпрпвић,М., Чушакпвић, А., Јпвић,Б. Гепметријска кпрелација набпраних 
прпстпрних структура у функцији бипнике, Кпнференција УНГИГ, мпНГепметрија 
2008, 25-27. септембар 2008. гпдине, Нищ, Србија. 
 

- Јпвић, Б., Чушакпвић, А., Пппкпнстатинпвић, Б., Јеврић, М. Класификација 
стерепграма, Кпнференција УНГИГ, МпНГепметрија 2008, 25-27. септембар 2008. 
гпдине, Нищ, Србија. 
 

- Митић, М., Јпвић, Б., Чушакпвић, А., Предлпзи за унапређеое примене Нацртне 
гепметрије у наставнпм прпцесу на пдсеку за Пејзажну архитектуру, Шумарскпг 
факултета, Универзитета у Бепграду, Кпнференција УНГИГ МпНГепметрија 2008, 25-
27. септембар 2008. гпдине, Нищ, Србија. 
 

- Jovic, B., Cucakovic, A., Nestorovic, M,. Constructive Procedures and Applying of Anagliph 
Stereopairs for Obtaining Visual Impression 3D Space Illusion, Applied Geometry and 
Graphics, The Interdepartmental Collection of Proceedings 2009 Kiev, ISUE No 82, p. 127-
131, 28. September - 2. October 2009., Crimea, Sudak, Ukraina 
 

- Nestorovic, M,. Cucakovic, A., Jovic, B., Geometry of Geodesic Structure, Applied Geometry 
and Graphics, The Interdepartmental Collection of Proceedings 2009 Kiev, ISUE No 82, p. 
132-136, 28. September - 2. October 2009., Crimea, Sudak, Ukraina. 
 

- Cucakovic, A., Nestorovic, M,. Jovic, B., Comparing, Visualization and Relation Overview of 
3D and 4D Geometrical Space, Applied Geometry and Graphics, The Interdepartmental 
Collection of Proceedings 2009 Kiev, ISUE No 82, p. 137-142, 28. September - 2. October 
2009. - Crimea, Sudak, Ukraina 
 

- Cucakovic, A., Nestorovic, M., Jovic, B., Geometrical Structure of the Geodesic Dome, 
Abstracts - 14th Scientific-Professional Colloquium on Geometry and Graphics, p. 6, 
September 2009., Velika, Croatia 
 

- Cucakovic, A., Nestorovic, M., Jovic, B., Interrelation between Anaglyph Stereo Pairs, 
Abstracts - 14th Scientific-Professional Colloquium of CSGG, p. 7, September 2009., Velika, 
Croatia. 
 

- Нестпрпвић,М., Чушакпвић,А., Јпвић,Б., GEOMETRIC ANALYSIS VARIANT OF FREE-FORM 

DOME, Konferencija SUNGIG мoNGeometrija 2010, 24-27.juni 2010. godine, Beograd, Srbija 

 

- Чушакпвић,А., Јпвић,Б. OPTIONAL COURSE ENGINEERING GRAPHICS ON DEPARTMENT FOR 

LANDSCAPING ARCHITECTURE AT THE FACULTY OF FORESTRY, UNIVERSITY OF BELGRADE, 

Кпнференција СУНГИГ МпНГепметрија 2010, 24-27.јуни 2010. гпдине, Бепград, Србија 
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- Митић, М., Јпвић, Б., Чушакпвић, А., TREE PLANTS MODELING USING GRAPHIC PACKAGE 

ARCHICAD, Кпнференција СУНГИГ МпНГепметрија 2010, 24-27. јуни 2010.гпдине, 

Бепград, Србија 

 

- B. Jovic, M. Tripkovic, Geometry of Bionic Forms – Applications in Landscape Architecture, 

Applied Geometry and Graphics, The Interdepartmental Collection of Proceedings 2011 Kiev, 

ISUE No 88, p. 132-137, 26. September - 30. September 2011. - Crimea, Sudak, Ukraina ISNN 

0131-579X 

 

- Nestorovid, M., Čučakovid, A., Jović, B.: Contribution to the Geometrical Analysis of Complex 

Space Structures SUNGIG Mongeometrija 2012, full paper published in Conference 

Proceedings pp. 165-177,  21-24. juni 2012. god., Novi Sad, Serbia 

 

- Cucakovic, A., Nestorovic, M,. Jovic, B.,Teofilovic, N. Analysis Geometry Structure of Four 

Buildings in Olympic Beijing, Applied Geometry and Graphics, The Interdepartmental 

Collection of Proceedings 2012 Kiev, ISUE No 90, p. 391-402, 26. September - 30. September 

2012. - Crimea, Sudak, Ukraina ISNN 0131-579X 

 

Радпви на међунарпдним скуппвима щтампани у извпду: 
 

А: Ппсле избпра у зваое дпцента 
 

М34 

- Aleksandar Čučakovid, Biljana Jović, Mirjana Komnenov: "Biomimetic geometrical aproach to 

generative design" rad prezentovan na Međunarodna konferencija i radionica “CAADence in 

Architecture”, Budimpešta, Mađarska, Univerzitet Tehnologije i Ekonomike, 16.-17. juna 

2016. godine. 

 

М105 

- Biljana Jović, Mirjana Komnenov: Natalie's Ramonda pavilion, рад нпминпван за прву награду 

заједнп са 11 радпва из целпг света на интеранаципналнпм такмишеоу у дигиталнпм 

мпделпваоу у пквиру интернаципналне наушне кпнференције Азијски Фпрум Графишких 

Наука (АFGS 2017): ASIAN DIGITAL MODELIING CONTEST (ADMC 2017), 7-10 AUGUST, 2017, 

TOKYO, JAPAN предаваое пп ппзиву, ушещће на међунарпднпј излпжби и щтампан каталпг 

међунарпдне излпжбе. 

 

 

Б: Пре избпра у зваое дпцента 

М34 

- Maksid,J.,Jović,B. »Anaglyph stereograms« - rad saopšten na naučnom skupu sa 

međunarodnim učešdem, štampan u Zborniku sažetaka XII savetovanja za nacrtnu 

geometriju i inženjersku grafiku Hrvatskog udruženja za geometriju i grafiku,str.16, 

septembar, 2007, Vukovar, Hrvatska 
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- Cucakovic, A., Nestorovic, M,.Jovic, B.,Geometrical Structure of the Geodesic Dome, 

Abstracts - 14th Scientific-Professional Colloquium on Geometry and Graphics, p. 6, 

September 2009., Velika, Croatia 

- Cucakovic, A., Nestorovic, M,.Jovic, B.,Interrelation between Anaglyph Stereo Pairs, Abstracts 

- 14th Scientific-Professional Colloquium of CSGG, p. 7, September 2009.,Velika, Croatia. 

- Čučakovid A., Nestorovid M., Jović B.,Contemporary principles of geometrical modeling in 

education, Abstracts - 2nd Cratian Conference of Geometry and Graphics Scientific-

Professional Colloquium of CSGG, p. 10-11, Šibenik, Croatia, 5.-9., September 2010. 

- Čučakovid A., Nestorovid M., Jović B ,4D space geometry,14th ICGG, 4-8 Aug 2010. Kyoto, 

Japan. 

- Čučakovid A., Nestorovid M., Jović B., Stereoperspective, 14th ICGG, 4-8 Aug 2010. Kyoto, 

Japan. 

- Čučakovid A., Nestorovid M., Jović B., Free –form surfaces structures, 14th ICGG, 4-8 Aug 

2010. Kyoto, Japan. 

 

   

1.4. Радпви на дпмаћим скуппвима саппщтени и щтампани у целини 
 

M63 
 

- Чушакпвић,А.,Пппкпнстатинпвић,Б.,Јпвић, Б. Кпнструкција правилнпг икпсаедра и 

правилнпг пентагпналнпг дпдекаедра уписанпг у кпцку,- рад саппщтен на наушнпм 

скупу са међунарпдним ушещћем, щтампан у целини у Збпрнику радпва XXI 

Југпслпвенскпг саветпваоа за нацртну гепметрију и инжеоерску графику, стр.15-24, 20-

22.9.2002. Ппдгприца, ЦрнаГпра. 

- Чушакпвић,А.,Пппкпнстатинпвић,Б.,Јпвић,Б.Гепметријска места Лагерпвих тачака 

хпмптетичких елиптичких инвплутпрних низпва, рад саппщтен на наушнпм скупу са 

међунарпдним ушещћем, щтампан у целини у Збпрнику радпва XXI Југпслпвенскпг 

саветпваоа за нацртну гепметрију и инжеоерску графику, стр 39-46, 20-22.9.2002. 

Ппдгприца, ЦрнаГпра. 

- Максић,Ј.,Јпвић,Б. Графичкп-кпнструктивни ппступак кпји ппвезује слике у кпспј 

перспективи са сликама у пртпгпналнпј и кпспј акспнпметрији, рад саппщтен на 

наушнпм скупу са међунарпдним ушещћем, щтампан у целини у Збпрнику радпва XXII 

Југпслпвенскпг саветпваоа за нацртну гепметрију и инжеоерску графику, стр.97-105, 

24-26.9.2004. Бепград, Србија. 

- Максић,Ј., Јпвић,Б. Графичкп-кпнструктивни ппступак кпји ппвезује фрпнталне 

перспективне слике са сликама у пртпгпналнпј и кпспј прпјекцији, рад саппщтен на 

наушнпм скупу са међунарпдним ушещћем, щтампан у целини у Збпрнику радпва XXII 

Југпслпвенскпг саветпваоа за нацртну гепметрију и инжеоерску графику, стр.105-111, 

24-26.9.2004. Бепград, Србија. 

- Максић,Ј., Јпвић,Б. Графичкп-кпнструктивни ппступак кпји ппвезује перспективне 

слике са угла са сликама у  кпспј акспнпметрији са угла, рад саппщтен на наушнпм 

скупу са међунарпдним ушещћем, щтампан у целини у Збпрнику радпва XXII 
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Југпслпвенскпг саветпваоа за нацртну гепметрију и инжеоерску графику, стр.111-117, 

24-26.9.2004. Бепград, Србија. 

1.6. Уређиваое публикација и рецензије 

1.6.1. Рецензије наушних радпва  

 

1. Рецензент пп ппзиву у међунарпдним шаспписима: Computer Application in Engineering 

Education, Wiley https://onlinelibrary.wiley.com/journal/10990542 (М23)  

2. Acta Scientiarum Polonorum, series Administratio Locorum, www.acta.media.pl ISSN 1644-

0749 

3. Рецензије више радпва за међунарпдну кпнференцију:“ICGG 2014” Инсбрук, Аустрија, 

Август 2014 

4. Рецензије више радпва за међунарпдну кпнференцију:“ICGG 2016” Пекинг, Кина, Август 

2016. 

5. Рецензије три (3) рада за међунарпдну кпнференцију:“ICGG 2018” Milano, Italy, кпја ће 

се пдржати пд 03. дп 07. 08. 2018. 

 

1.7. Чланства у пдбприма наушних скуппва 

Наушни пдбпри 

1. Члан Прпграмскпг кпмитета BALTGRAF 2013 
http://www.baltgraf2013.rtu.lv/en/content/organization 
 

 
Прганизаципни пдбпри 

2. Члан Организаципнпг пдбпра:25th International Scientific Conference, moNGeometrija 
2010, 23 -26. 06. 2010. Belgrade, Serbia. 
http://mongeometrija.com/konferencije 

3. Члан Организаципнпг пдбпра: Eclas Conference 2007 
http://www.eclas.org/index.php/activities/eclas-annual-conferences/21-eclas-conference-
2007 
 
 

1.7.  Пригиналнп струшнп пствареое (ушещће у наушним прпјектима)  
 

1.7.1. Ушещће у наушнп – истраживашким прпјектима 

• Примена резултата напреднпг развпја прпстпрних структура пбласти 3Д 
трансфпрмација, кпнструисаоа нпвих материјала симпрплита и технплпгија. 

Перипд истраживаоа: 2008-2010. Област технплпщкпг развпја. Кппрдинатпр: 
Архитектпнски факултет, Бепград.  

Рукпвпдилац:  др М. Нестпрпвић, ред. прпф. Архитектпнски факултет, Бепград.  
Реализација: МПНТРС: 16009, 2008-2010.  

http://www.acta.media.pl/
http://mongeometrija.com/konferencije
https://onlinelibrary.wiley.com/journal/10990542
http://www.baltgraf2013.rtu.lv/en/content/organization
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• Развпј и примена научних метпда у прпјектпваоу и грађеоу виспкпекпнпмичних 
кпнструктивних система применпм нпвих технплпгија 

Перипд истраживаоа: 2011-2018. Област технплпщкпг развпја. Кппрдинатпр: 
Архитектпнски факултет, Бепград.  

Рукпвпдилац:  др М. Нестпрпвић, ред. прпф. Архитектпнски факултет, Бепград.  
Реализација: МПНТРС: 36008, 2011-2018.  

 
 

1.7.2. Ушещће у прпјектима струшнпг усаврщаваоа 

- Јпвић. Б. Бипмиметишки принципи у пејзажнпархитектпнскпм дизајну, предаваое пп ппзиву на 
Симппзијуму „Пејзажна хпртикултура 2018“ са темпм: Завпд за унапређиваое пбразпваоа и васпитаоа 
признаје Симппзијум кап пблик сталнпг струшнпг усаврщаваоа. Предаваое пп ппзиву пдржанп на 
Шумарскпм факултету 13.2.2018. Рад у целини щтампан у Збпрнику радпва  петнаестпг Симппзијума из 
пбласти пејзажне хпртикултуре – Универзитет у Бепграду - Шумарски факултет 

- ушесник на прпграму струшнпг усаврщаваоа при Ректпрату Универзитета у Бепграду и 
заврщила прпграм кпнтинуиранпг прпфесипналнпг тренинга „Оснпве наставнишких 
кпмпетенција и академских вещтина универзитетскпг прпфеспра“ 

 
 

2. РАД НА УНАПРЕЂЕОУ НАСТАВЕ  

2.1. Учбенишка литература 

2.1.1. Збирка задатака 

• „Збирка задатака из Нацртне гепметрије са перспективпм“, аутпра др Биљане Јпвић, 
дпцента и др Александра Чушакпвића, ванреднпг прпфеспра ISBN 978-86-7299-273-1 Одлука 
Наставнп-наушнпг већа Шумарскпг факултета Универзитета у Бепграду п усвајаоу рецензије 
бр. 01-2/2 пд 26.1.2018.  

•  “Гепметријска едукација применпм принципа и алата 3Д анимације“, 
мултимедијални DVD, ппмпћнп ушилп, Архитектпнски факултет Универзитета у Бепграду, 
Бепград, 2013. 

 
 

3. УЧЕШЋЕ У РАЗВПЈУ НАУЧНПГ ППДМЛАТКА 

 

3.1. Кандидаткиоа др Биљана Јпвић је ушествпвала кап ментпр:  

Са кплегиницама кпје су мастер рад заврщиле у рпку сарадоа је и даље настављена те је 

мастер инжеоер Анђела Митић и даље укљушена у писаое наушних радпва за актуелне 

кпнференције (мпНГепметрија 2018 и Интернаципнална Кпнференција за Гепметрију и 

Графику 2018 где су нпва два рада прихваћена за презентацију и публикпваое у целини). 

3.1.1. Чланства у кпмисијама за пдпбреое теме диплпмских и мастер радпва  

Издвајамп радпве где је кандидаткиоа др Биљана Јпвић била ментпр а разултати 

истраживаоа у пквиру пвих мастер радпва су публикпвани: 

-„Бипмиметишки принципи у генеративнпм дизајну“ кандидаткиое Мирјане Кпмненпв 
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-„Интерпретација прпјектантских рещеоа применпм дигиталне графике“ кандидаткиое Јелене 
Стпјанпвић 

-„Бипнишки пбрасци у параметарскпм мпделпваоу“ кандидаткиое Анђеле Митић 
 

 

3.3.  Ушещћа у кпмисијама за избпр у зваоа  

3.3.1. Милена Путник, избпр/реизбпр у дпцента, Шумарски факултет Универзитета у 

Бепграду, 2016. 

 

4.    УЧЕШЋЕ У ПРГАНИМА УПРАВЉАОА И КПМИСИЈАМА НА 

ФАКУЛТЕТУ  

- Рукпвпдилац мастер студија Одсека за пејзажну архитектуру и хпртикултуру кап и Председник 
Кпмисије другпг степена студија (мастер) на нивпу факултета – за сва 4 Одсека Шумарскпг факултета. 
- Заменик Шефа Катедре за планиреое и прпјектпваое у пејзажнпј архитектури  
- Члан Наставнп-Наушнпг већа факултета у вище мандата.  
- Члан Кпмисије за спрпвпђеое ппступка студентскпг вреднпваоа педагпщкпг рада наставника и 
сарадника.  
- Члан је Кпмисији за пплагаое пријемнпг испита за Тест склпнпсти 
-Члан и председник Кпмисије за упис на други степен студија - мастер 

 

 

5. СППСПБНПСТ ЗА НАСТАВНИ РАД 

Пцене студената (извпд из анкета): Шумарски факултет Универзитета у 

Бепграду 

А: ппсле избпра у зваое дпцента 

Од 2013/14 щкплске гпдине дп 2017/18 пцене се крећу пд 4.18. дп 4.89 такп да 

прпсешна пцена изнпси: 4.54.        

 

6. ЧЛАНСТВА У МЕЂУНАРПДНИМ И ДПМАЋИМ НАУЧНИМ 

УДРУЖЕОИМА: 

 Члан  ISGG – International Conference on Geometry and Graphic 
http://www.isgg.net/ 
 

 Члан SUGIG (СУГИГ) - Српскп Удружеое за Гепметрију и Инжеоерску Графику 
http://mongeometrija.com/clanovi/userprofile/Jovi%C4%87%20Biljana 
 

http://www.isgg.net/
http://mongeometrija.com/clanovi/userprofile/Jovi%C4%87%20Biljana




                 Пбразац 4 В 

В) ГРУПАЦИЈА ТЕХНИЧКП-ТЕХНПЛПШКИХ НАУКА 

 

С А Ж Е Т А К 

РЕФЕРАТА КПМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА  

ЗА ИЗБПР У ЗВАОЕ  

 

I - П КПНКУРСУ 

Назив факултета: Универзитет у Бепграду – Шумарски факултет 

Ужа наушна, oднпснп уметнишка пбласт: Нацртна гепметрија и гепметрија архитектпнске фпрме 

Брпј кандидата кпји се бирају: 1 

Брпј пријављених кандидата: 1 

Имена пријављених кандидата: 

 1. др Биљана Јпвић, мр, дипл. инж. шумарства за пејзажну архитектуру  

 

II - П КАНДИДАТИМА 

 

1) - Пснпвни бипграфски ппдаци 

- Име, средое име и презиме: Биљана (Станислав) Јпвић 

- Датум и местп рпђеоа: 22.06.1969. Бепград 

- Устанпва где је заппслен: Универзитет у Бепграду – Шумарски факултет  

- Зваое/раднп местп:дпцент 

- Наушна, пднпснп уметнишка пбласт: Нацртна гепметрија и гепметрија архитектпнске фпрме 

 

2) - Стручна бипграфија, диплпме и зваоа 

Оснпвне студије: 

- Назив устанпве: Шумарски факултет Универзитета у Бепграду 

- Местп и гпдина заврщетка: Бепград, 1999. гпдине 

Мастер:   

- Назив устанпве:  

- Местп и гпдина заврщетка: 

 - Ужа наушна, пднпснп уметнишка пбласт 

Магистеријум:   

- Назив устанпве: Архитектпнски факултет Универзитета у Бепграду 

- Местп и гпдина заврщетка: Бепград, 2006. гпдине 

- Ужа наушна, пднпснп уметнишка пбласт: магистар техничких наука за архитектуру и урбанизам 

наука „Нацртна гепметрија“ 

 

Дпктпрат: 

- Назив устанпве: Архитектпнски факултет Универзитета у Бепграду 

- Местп и гпдина пдбране: Бепград, 2012. гпдине 

- Наслпв дисертације: Гепметријска едукација на ппљу визуелизације и експерименталнпг дизајна 

применпм виртуелних технплпгија 

- Ужа наушна, пднпснп уметнишка пбласт: дпктпр техничких наука за архитектуру и урбанизам 

„Гепметрија архитектпнске фпрме“ 

Дпсадашои избпри у наставна и научна зваоа: 2013 гпдина ппследои (први) избпр у зваое 

дпцента 



3) Испуоени услпви за избпр/реизбпр у зваое ДПЦЕНТА 

ПБАВЕЗНИ УСЛПВИ: 

 

 

  

(запкружити испуоен услпв за зваое у кпје се бира) 

oценa / брпј гпдина раднпг 

искуства  

 

1 Приступнп предаваое из пбласти за кпју се бира, ппзитивнп 

пцеоенп пд стране виспкпщкплске устанпве 

 

2 Ппзитивна пцена педагпщкпг рада у студентским анкетама тпкпм 

целпкупнпг  претхпднпг избпрнпг перипда  

Прпсешна пцена 4.54 

3 Искуствп у педагпщкпм раду са студентима 

 

Дуже пд 18 гпдина 

 

 

 

 

 (запкружити испуоен услпв за зваое у кпје се бира) 

 

Брпј ментпрства / учешћа у кпмисији 

и др. 

4 Резултати у развпју наушнпнаставнпг ппдмлатка 

 

Ментпр 5 мастер радпва, један у 
изради и 4 пдбраоена мастер рада и 
шлан је брпјних Кпмисија диплпмских 
и мастер радпва. 

5 Ушещће у кпмисији за пдбрану три заврщна рада на 

академским специјалистишким, мастер  или дпктпрским 

студијама 

Ментпр за израду 20 заврщних 
радпва на академским студијама 
Шумарскпг факултета Универзитета у 
Бепграду. Члан Кпмисије 15 
диплпмских и масетер радпва и 
ментпр 5 мастер радпва студената 
Одсека за пејзажну архитектуру и 
хпртикултуру. 
 

 

 

 

 

  

(запкружити 

испуоен услпв за 

зваое у кпје се 

бира) 

 

Брпј 

радпва, 

сапштео

а, цитата 

и др 

Навести часпписе, скуппве, коиге и другп 

6 Објављен један 

рада из категприје 

М21; М22 или М23 

из наушне пбласти 

за кпју се бира 

1 

 

 

 

Mihailo Grbid , Aleksandar Čučakovid, Biljana Jovid, Miloš 
Tripkovid, Garden cultural heritage spatial functionalities: The 
case of anamorphosis abscondita at Vaux-le-Vicomte, Journal of 
Cultural Heritage 18, (2016), Volume 18C pages 366-369. 
Elsevier Masson doi:10.1016/j.culher.2015.08.007 (М22) 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S129620741
5001387 

 

7 Саппщтена два 

рада на наушнпм 

или струшнпм скупу 

  

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1296207415001387
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1296207415001387


(категприје М31-

М34 и М61-М64). 

8 Објављена два 

рада из категприје 

М21, М22 или М23 

пд првпг избпра у 

зваое дпцента из 

наушне пбласти за 

кпју се бира 

 

  

 

9 Саппщтена три 

рада на 

међунарпдним или 

дпмаћим наушним 

скуппвима 

(категприје М31-

М34 и М61-М64) 

пд
 

избпра у 

претхпднп зваое 

из наушне пбласти 

за кпју се бира. 

11 Čučakovid, A., Teofilovid, N., Jovid, B. (2014). Descriptive 
Geometry Education by Using Multimedia Tools, Proceedings of 
the 16th International Conference on Geometry and Graphics 
(ICGG 2014), (pp. 262-265), ISBN 978-3-902936-46-2, Innsbruck, 
Austria, August 4-8, 2014. (М33) 

Biljana Jovid, Aleksandar Čučakovid, Miodrag Nestorovid: 
Polyhedron construction by using multimedia tools in geometry 
education, 17th International conference on geometry and 
graphics, pp 333-335, 4–8 Аugust, 2016, Beijing, China. ISBN 
978-7-5682-2814-5 (М33) 

Јпвић. Б. Бипмиметички принципи у 
пејзажнпархитектпнскпм дизајну, предаваое пп ппзиву на 
Симппзијуму „Пејзажна хпртикултура 2018“ са темпм: Завпд 
за унапређиваое пбразпваоа и васпитаоа признаје 
Симппзијум кап пблик сталнпг струшнпг усаврщаваоа. 
Предаваое пп ппзиву пдржанп на Шумарскпм факултету 
13.2.2018. Рад у целини щтампан у Збпрнику радпва  
петнаестпг Симппзијума из пбласти пејзажне хпртикултуре – 



Универзитет у Бепграду - Шумарски факултет Бепград 
стране пд 104 дп 114, Издаваши: Удружеое за Пејзажну 
хпртикултуру Србије и Универзитет у Бепграду – Шумарски 
факултет, ISBN 978-86-916397-5-4, CIP –Каталпгизација и 
пбликација Нарпдна библиптека Србије 635.9(082) 712(082), 
COBISS.SR-ID 257485580 Штампа: Rival copy d.o.o., Batajnica-
Zemun, Тираж 150, Гпдина издаваоа 2018. (М61) 

 

10 Оригиналнп 

струшнп пствареое 

или рукпвпђеое 

или ушещће у 

прпјекту 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

2 

Ушесник прпјекта:"Развпј и примена наушних метпда у прпјектпваоу 
и грађеоу виспкпекпнпмишних кпнструктивних система применпм 
нпвих технплпгија", финансиран пд стране Министарства за 
прпсвету, науку и технплпщки развпј Републике Србије у пквиру 
Наципналнпг прпграма, брпј ТR-36008, 2011-2018, нпсилац прпјекта 
Архитектпнски факултет Универзитета у Бепграду. Рукпвпдилац 
прпјекта је прпф. др Мипдраг Нестпрпвић, ред. прпф. 
Ушесник два међунарпдна прпјекта:  Ceepus и Erasmus+ 
Кпаутпр два прпјекта Министарства културе 2015. гпдине: Прпјекат 
за финансираое уметнишких дела из пбласти визуелних уметнпсти 
за 2015. гпдину и прпјеката за финансираое реализације 
уметнишких дела из пбласти  визуелних уметнпсти и мултимедије за 
пптребе Шумарскпг факултета 2015. 
 
 

11 Одпбрен и 

пбјављен учбеник 

за ужу пбласт за 

кпју се бира, 

мпнпграфија, 

практикум или 

збирка задатака (са 

ISBN брпјем) 

1 „Збирка задатака из Нацртне гепметрије са перспективпм“, аутпра 

др Биљане Јпвић, дпцента и др Александра Чушакпвића, ванреднпг 

прпфеспра ISBN 978-86-7299-273-1 Одлука Наставнп-наушнпг већа 

Шумарскпг факултета Универзитета у Бепграду п усвајаоу рецензије 

бр. 01-2/2 пд 26.1.2018.  

 

 

 

12 Објављен један 

рад из категприје 

М21, М22 или М23 

у перипду пд 

ппследоег избпра 

из наушне пбласти 

за кпју се бира.   

(за ппнпвни избпр 

ванр. прпф) 

 Није применљивп 

13 Саппщтена три 

рада на 

међунарпдним или 

дпмаћим наушним 

скуппвима 

(категприје М31-

М34 и М61-М64) у 

перипду пд 

 Није применљивп 



ппследоег избпра 

из наушне пбласти 

за кпју се бира.    

(за ппнпвни избпр 

ванр. прпф) 

14 Објављена два 

рада из категприје 

М21, М22 или М23 

пд првпг избпра у 

зваое ванреднпг 

прпфеспра из 

наушне пбласти за 

кпју се бира. 

 Није применљивп 
 

15 Цитиранпст пд 10 

хетерп цитата 

 

 Није применљивп 

16 Саппщтенп пет 

радпва на 

међунарпдним или 

дпмаћим 

скуппвима 

(категприје М31-

М34 и М61-М64) 

пд кпјих један 

мпра да буде 

пленарнп 

предаваое или 

предаваое пп 

ппзиву на 

међунарпднпм или 

дпмаћем наушнпм 

скупу пд избпра у 

претхпднп зваое 

из наушне пбласти 

за кпју се бира  

 Није применљивп 

17 Коига из 

релевантне 

пбласти, пдпбрен 

чбеник за ужу 

пбласт за кпју се 

бира, ппглавље у 

пдпбренпм 

учбенику за ужу 

пбласт за кпју се 

бира или превпд 

инпстранпг 

учбеника 

пдпбренпг за ужу 

 Није применљивп 

 

 



пбласт за кпју се 

бира, пбјављени у 

перипду пд избпра 

у наставнишкп 

зваое 

18 Брпј радпва кап 

услпв за 

ментпрствп у 

впђеоу дпкт. 

дисерт. – 

(стандард 9 

Правилника п 

стандардима...) 

 Није применљивп 

 

ИЗБПРНИ УСЛПВИ: 

 (изабрати 2 пд 3 услпва) Запкружити ближе пдреднице 
(најмаое пo једна из 2 изабрана услпва) 

 

1. Струшнп-прпфесипнални 
дппринпс 

1. Председник или шлан уређивашкпг пдбпра наушнпг шаспписа или 
збпрника радпва у земљи или инпстранству. 

2.Председник или шлан прганизаципнпг пдбпра или ушесник на 
струшним или наушним скуппвима наципналнпг или међунарпднпг 
нивпа. 

3. Председник или шлан у кпмисијама за израду заврщних радпва на 
академским специјалистишким, мастер и дпктпрским студијама. 
4. Аутпр или кпаутпр елабпрата или студија. 

5. Рукпвпдилац или сарадник у реализацији прпјеката. 
6. Инпватпр, аутпр или кпаутпр прихваћенпг патента, технишкпг 
унапређеоа, експертиза, рецензија радпва или прпјеката. 
7. Ппседпваое лиценце. 

2. Дппринпс академскпј и 
щирпј заједници 

1. Председник или шлан пргана управљаоа, струшнпг пргана, ппмпћних 
струшних пргана или кпмисија на факултету или универзитету у земљи 
или инпстранству.  
2. Члан струшнпг, закпнпдавнпг или другпг пргана и кпмисија у щирпј 
друщтвенпј заједници. 

3. Рукпвпђеое активнпстима пд знашаја за развпј и углед факултета, 
пднпснп Универзитета. 

4.Рукпвпђеое или ушещће у ваннаставним активнпстима студената. 
5. Ушещће у наставним активнпстима кпји не нпсе ЕСПБ бпдпве 
(перманентнп пбразпваое, курсеви у прганизацији прпфесипналних 
удружеоа и институција или сл.). 
6. Дпмаће или међунарпдне награде и признаоа у развпју пбразпваоа 
или науке. 

3. Сарадоа са другим 

виспкпщкплским, 

наушнпистраживашким 

устанпвама, пднпснп 

устанпвама културе или 

уметнпсти у земљи и 

инпстранству 

1. Ушещће у реализацији прпјеката, студија или других наушних 
пствареоа са другим виспкпщкплским или наушнпистраживашким 
устанпвама у земљи или инпстранству. 

2. Раднп ангажпваое у настави или кпмисијама на другим 
виспкпщкплским  или наушнпистраживашким устанпвама у земљи или 
инпстранству, 

3. Рукпвпђеое или шланствп у прганима или прпфесипналнм 
удружеоима или прганизацијама наципналнпг или међунарпднпг 



нивпа. 

4. Ушещће у прпграмима размене наставника и студената. 
5.Ушещће у изради и спрпвпђеоу заједнишких студијских прпграма. 

6.  Гпстпваоа и предаваоа пп ппзиву на универзитетима у земљи или 
инпстранству. 

1. Стручнп-прпфесипнални дппринпс: 

2. Чланствп у Прпграмскпм кпмитету међунарпдне наушне кпнференције балтишких земаља БАЛТГРАФ 2013, 
Чланства у Организаципнпм пдбпру међунарпдних наушних кпнференција, Чланствп у Рецензентским 
пдбприма међунарпдних наушних кпнференција, Ушествпваое на интернаципналним наушним 
кпнференцијама међунарпднпг карактера из уже наушне, пднпснп, уметнишке пбласти „Нацртна гепметрија 
и гепметрија архитектпнске фпрме“ ушещћем у радним телима Скупа, Рецензент (ICGG2014, ICGG2016, 
ICGG2018) и у функцији Председавајући секција (Coneference Chair –AFGS 2017 Tokyo, Japan). 
3. Ментпр за двадесет заврщних радпва, ментпр за пет мастер радпва и шлан кпмисије петнаест диплпмских 
и мастер радпва на Шумарскпм факултету Универзитета у Бепграду. 
5. Ушествпвала је у реализацији наушнп-истраживашких прпјеката науке ТР16009 и ТР36008 и прпјекта 
културе- кпаутпр два прпјекта 2015. 
  
2. Дппринпс академскпј и ширпј заједници: 

1. Заменик Шефа Катедре за планиреое и прпјектпваое у пејзажнпј архитектури и Рукпвпдилац мастер 
студија Одсека за пејзажну архитектуру и хпртикултуру кап и Председник Кпмисије другпг степена студија 
(мастер) на нивпу факултета – за сва 4 Одсека Шумарскпг факултета. Члан Наставнп-Наушнпг већа факултета 
у вище мандата. Члан Кпмисије за спрпвпђеое ппступка студентскпг вреднпваоа педагпщкпг рада 
наставника и сарадника. Члан је Кпмисији за пплагаое пријемнпг испита за Тест склпнпсти.  

3. Кпаутпрствп и реализација прпјеката Министарства културе – финансираое реализације уметнишких дела 
за пптребе Шумарскпг факултета и прпјекат пткупа уметнишких дела. 
4. Ппкреташ и рукпвпдилац  креативне платфпрме „Радипница Гепметрија” при Шумарскпм факултету 
намеоену студентима свих нивпа студија Одсека за пејзажну архитектуру и хпртикултуру. Од 2012. гпдине 
прганизује излпжбе студентских радпва на Шумарскпм факултету. Знашајна су ушещћа на Међунарпднпм 
тријеналу прпщирених медија у Уметнишкпм павиљпну ,,Цвјета Зузпрић'' 2017. гпдине; Излпжба „Изван 
Гепметрије – Beyond Geometry” Студентски Културни Центар 12.-23.9.2017. са две наушне рецензије и 
щтампаним двпјезишним Каталпгпм; Ућещће на међунарпднпј манифестацији ,,Бепградски месец 
фптпграфије“ 2017. и 2018. гпдине. кап и ушещће на манифестацији Месец Јапанске културе у 
Универзитетскпј библиптеци Светпзар Маркпвић 1.-31. март 2018; Ушащће на актуелнпј излпжби „Гпвпр 
цвећа“ у Универзитетскпј библиптеци Светпзар Маркпвић кпја је у тпку.  

3. Сарадоа са другим виспкпшкплским, научнпистраживачким устанпвама, пднпснп устанпвама културе 

или уметнпсти у земљи и инпстранству: 

1.  Ушещће у пквиру два циклуса технплппщких наушних прпјеката Министарства за прпсвету, науку и 
технплпщки развпј ТП 16009 и ТП 36008 Архитектпнскпг факултета Универзитета у Бепграду 
2. Ушещће у настави на Архитектпнскпм и Грађевинскпм факултету Универзитета у Бепграду кап и  
3. Чланствп у Српскпм удружеоу за гепметрију и графику  (СУГИГ ) и Интернаципналнпм удружеоу за 
гепметрију и графику (ISGG). 
4.  Ушесник прпјекта размене наставника и студената Erasmus + KA1 – 2016-1-F101-KA107-022341 
Универзитета Истпшне Финске и Шумарскпг факултета Универзитета у Бепграду кап и  
6. Предаваш пп ппзиву на Архитектпнскпм и Грађевинскпм факултету Универзитета Црне Гпре, на 
Универзитету у Бешу - Аустрија,  Универзитету у Дрездену - Немашка, Интернаципналнпј Кпнференцији AFGS 
2017 - ADMC 2017 - Универзитет у Тпкију - Јапан.  
 
III - ЗАКЉУЧНП МИШЉЕОЕ И ПРЕДЛПГ КПМИСИЈЕ 

 



Увидпм у кпнкурсни материјал и на пснпву изнетих ппдатака и анализе наставне, наушнпистраживашке и 

струшне делатнпсти др Биљана Јпвић, Кпмисија сматра да кандидаткиоа испуоава све услпве, прпписане 

Закпнпм п виспкпм пбразпваоу, Статутпм факултета и Правилникпм п минималним услпвима за стицаое 

зваоа наставника на Универзитету у Бепграду, да буде изабрана/реизабрана у зваое и на раднп местп 

дпцента за ужу наушну пбласт Нацртна гепметрија и гепметрија архитектпнске фпрме. 

др Биљана Јпвић испуоава услпве за избпр у зваое дпцента будући да има педагпщкп искуствп у раду са 

студентима пд псамнаест гпдина и има ппзитивну пцену педагпщкпг рада у студентским анкентама (прпсешнп 

4,54).  

Кандидаткиоа је тпкпм дпсадащоег рада пбјавила укупнп 50 радпва. Од тпга, кандидаткиоа је пбјавила 

два рада у наушним шаспписима са SCI листе и тп један пре избпра категприје М23 и један ппсле избпра у 

зваое дпцента категприје М22. 

         др Биљана Јпвић испуоава избпрне услпве за избпр/реизбпр у зваое дпцента. 

Кпмисија ппзитивнп пцеоује укупну активнпст др Биљане Јпвић и предлаже Избпрнпм већу Шумарскпг 

факултета Универзитета у Бепграду да је изабере/реизабере др Биљану Јпвић у зваое и на местп ДПЦЕНТА 

за ужу научну пбласт Нацртна гепметрија и гепметрија архитектпнске фпрме. 

 

Кпмисија у саставу: 

Бепград 2.05.2018 

  _____________________________________________________ 

Др Александар Чушакпвић, дипл. инж. арх.,   
председник, ванредни прпфеспр за ужу наушну пбласт „Нацртна 

гепметрија и гепметрија архитектпнске фпрме“ 
Грађевински факултет Универзитета у Бепграду 

 
    ______________________________________________________ 

Др Мирјана Оцпкпљић, дипл. инж. паих 
шлан, редпвни прпфеспр за ужу наушну пбласт „Пејзажна 

архитектура и хпртикултура“ 
Шумарски факултет Универзитета у Бепграду    

 
___________________________________________________________ 

Др Ненад Грујић, дипл. инж. арх.,  

шлан редпвни прпфеспр у пензији за ужу наушну пбласт „Нацртна 
гепметрија и гепметрија архитектпнске фпрме“ 

 
Архитектпнски факултет Универзитета у Бепграду                                            


