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ИЗБОРНОМ ВЕЋУ ШУМАРСКОГ ФАКУЛТЕТА 
ОВДЕ 

 
 
Предмет: Извештај Комисије за припрему реферата за избор једног ванредног професора за ужу 
научну област Пејзажна архитектура и хортикултура 
 
Одлуком Изборног већа Универзитета у Београду – Шумарског факултета (бр. 01-3/39 од 27. јуна 

2018. године) образована је комисија за писање извештаја по расписаном конкурсу за избор једног 
ванредног професора за ужу научну област  Пејзажна архитектура и хортикултура на одређено 
време од 5 (пет) година, у саставу: 
 

1. др Мирјана Оцокољић, редовни професор,      
Универзитет у Београду – Шумарски факултет; 

2. др Драгица Обратов-Петковић, редовни професор,      
Универзитет у Београду – Шумарски факултет; 

3. др Даворин Газвода, редовни професор,      
 Универзитет у Љубљани - Биотехнички факултет;  

4. др Ратко Ристић, редовни професор,                      
Универзитет у Београду – Шумарски факултет; 

5. др Саша Милијић, виши научни сарадник,                       
 Институт за архитектуру и урбанизам Србије. 

 
На основу одлуке Декана (бр. 01-3/22 од 29. марта 2018. године) расписан је конкурс који је објављен 
у листу „Послови“ (бр. 778 од 23. маја 2018. године), на сајту Националне службе као и на сајтовима 
Универзитета у Београду и Шумарског факултета. Комисији је од стране референта за радне 
односе Шумарског факултета достављен материјал који садржи пријаву кандидата са свим 
поднетим прилозима (бр. 02-2234/3 од 08. јуна 2018. године). После прегледа конкурсне 
документације која се односи на релевантне карактеристике пријављеног кандидата, Комисија 
подноси следећи 

 
 

И З В Е Ш Т А Ј  
 

На расписани конкурс Универзитета у Београду - Шумарског факултета, за избор једног ванредног 
професора за ужу научну област Пејзажна архитектура и хортикултура, пријавио се, у за то 
предвиђеном року, један кандидат: 

▪ др наука – пејзажне архитектуре и хортикултуре Невена Б. Васиљевић 

 

На основу критеријума дефинисаних у члану 64. став 11. Закона о високом образовању („Сл. гласник 

РС“, бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15, 68/15, 88/17) и члану 43. став 1. тачка 20. 
Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 201/18), као и на основу 
Правилника о минималним условима за избор у звање наставника на Универзитету („Гласник 

Универзитета у Београду“, број 192/16) и Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања 
радног односа наставника универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 200/17), 
Комисија је припремила реферат. 
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РЕФЕРАТ О ПРИЈАВЉЕНОМ КАНДИДАТУ НЕВЕНИ Б. ВАСИЉЕВИЋ 

 

Невена (Божидар) Васиљевић, дипломирани инжењер шумарства за пејзажну архитектуру рођена 
је 1965. године у Никшићу (Црна Гора). Дипломски рад под називом Заштита животне средине 
у урбанистичким плановима Лознице и Врања одбранила је 1991. године на Шумарском 
факултету у Београду, Одсеку за пејзажну архитектуру. У току школске 1992/93. године, на 
Академији Истрополитана у Братислави завршила је последипломске студије са темом 
Рестаурација архитектонског и урбаног наслеђа. Школске 1994/95. уписала је последипломске 
студије на Шумарском факултету, Одсеку за пејзажну архитектуру из тадашње уже научне области 
планирање и пројектовање у пејзажној архитектури. 

Невена Васиљевић је била запослена као асистент приправник на Катедри за планирање и 
пројектовање у пејзажној архитектури Шумарског факултета Универзитета у Београду од 1998. 
године. Магистарски рад под насловом Функције неких манастирских шума у Националном парку 
Фрушка гора одбранила је 2005. године и стекла звање магистра Шумарских наука из области 
Пејзажна архитектура. Од 2005. године је била запослена као асистент, а докторску дисертацију 
под називом Планирање предела као инструмент просторног развоја Србије одбранила је 19. 
марта 2013. године и стекла звање доктора наука из области Пејзажна архитектура и 
хортикултура. У звање доцента на Катедри за планирање и пројектовање у пејзажној архитектури, 
Шумарског факултета Универзитета у Београду, изабрана је 2013. године. 

Објавила је 63 научна рада (19 у научним часописима; 39 на научним скуповима), а 33 рада су 
изложена на међународним научним скуповима. Аутор је једног универзитетског уџбеника 
(Планирање предела: теорије и методе) и коаутор је три монографије (Типологија предела 
Београда за потребе примене Европске конвенције о пределима (2008), Креативне стратегије 
за одрживи развој градова у Србији (2010) и Предео игре: Кошутњак (2013). 

У току свог професионалног рада учествовала је у великом броју просторних и урбанистичких 
планова као стручњак за области планирање предела, процена карактера предела и заштите 
културних предела. У својој каријери, др Невена Васиљевић је спојила рад у пракси с 
подучавањем, научним радом и писањем. Стекла је богато практично искуство у раду у приватном 
и јавном сектору. Била је члан радних тимова на изради Просторног плана Републике Србије 2010-
2020, планова општина и просторних планова подручја посебне намене. Била је члан радних 
тимова на изради планских докумената у области шумарства и студија процене утицаја на животну 
средину. 

Члан је Удружења пејзажних архитеката Србије, Националног савета и радне групе за 
имплементацију Европске конвенције о пределу, лиценцирани је просторни планер Инжењерске 
коморе Републике Србије и стални члан Комисије Министарства грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре Републике Србије за стручну контролу планских докумената. 

Говори и пише на енглеском језику. 

 

I – ОПШТИ УСЛОВИ 

 

На основу података у конкурсном материјалу, Комисија констатује да је кандидат др Невена 
Васиљевић доцент Универзитета у Београду – Шумарског факултета (Универзитет у Београду – 
Шумарски факултет, Решење бр. 01-4537/1-2013)  
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II – ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

 

II.1 – НАСТАВНИ РАД 

 

Од заснивања радног односа као истраживач Министарства за науку и технологију, др Невена 
Васиљевић је учествовала у припреми и извођењу часова вежби на предметима Заштита животне 
средине, а у току 1994. до 1996. године је била ангажована на припреми и извођењу вежби из 
предмета Урбанизам и просторно планирање. Од избора за асистента-приправника на предмету 
Заштита животне средине (1998) године, поред припреме и извођења вежби на том предмету, 
учествовала је и на припреми и извођењу наставе на предмету Урбанизам и просторно 
планирање, а од школске 2008. године учествује на  припреми и извођењу наставе на предмету 
Планирање предела 1 и 2, као и на предмету Културни предео на мастер академским студијама. 
У зимском семестру 2008/09. године учествовала je и на припреми и извођењу вежби на предмету 
Урбанизам и просторно планирање. Од 2013. године, када је изабрана у звање доцента на 
Катедри за планирање и пројектовање у пејзажној архитектури Шумарског факултета 
Универзитета у Београду, поверена јој је настава на предметима: 

 Планирање и уређивање предела (2+3, основне академске студије)   

 Планирање предела и пејзажни дизајн – Студио и Културни предео (3+3, мастер 
академске студије), 

 Теоријска и методолошка истраживања у планирању предела и Метрика предела од 
школске 2017/18. године (докторске студије). 

Од школске 2013/2014. године, до сада, 2017/2018. године, др Невена Васиљевић је ангажована 
као наставник на мастер академским студијама на Просторном планирању – Географском 
факултету Универзитета у Београду и води студио Планирање предела. У истом периоду је 
ангажована као предавач по позиву на мастер академским студијама на Архитектонском 
факултету Универзитета у Београду – Интегрални урбанизам. Била је гостујући предавач на Мастер 
академским Студијама 2010/2011. године (Модул М6. Просторни и одрживи развој) на 
Архитектонском факултету Универзитета у Београду. 

 

II.1.1 – ПОЗИТИВНА ОЦЕНА ПЕДАГОШКОГ РАДА У СТУДЕНТСКИМ АНКЕТАМА ТОКОМ ЦЕЛОКУПНОГ 
ПРЕТХОДНОГ ИЗБОРНОГ ПЕРИОДА 

 

У току своје академске каријере кандидат др Невена Васиљевић је учествовала у свом нивоима 
академског образовања где је показала посвећеност наставном процесу као и иновативност у 
приступу наставним методама. На основним академским студијама наставник је на предмету 
Планирање и уређивање предела, на мастер академским студијама води студио Планирање 
предела и пејзажни дизајн – Студио и Културни предео. Наставник је и на докторским студијама 
и то на предметима Теоријска и методолошка истраживања у планирању предела и Метрика 
предела.  

На студентском вредновању педагошког рада на основним академским студијама остварила је 
високе оцене (просечна оцена 4,60). У Табели 1 дат је преглед појединачних резултата студентске 
анкете рађене у периоду од 2013. до 2018. године. 
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Табела 1: Појединачни резултата студентских анкета у периоду 2013 – 2018. године 

No 
Ниво 

студија 
Шифра Назив Година Оцена 

1. 

ОАС ПА4736 
Планирање и уређивање предела 
 

2013/14 4,50 

2. 2014/15 4,87 

3. 2015/16 4,45 

4. 2016/17 4,49 

5. 2017/18 4,71 

 

Осим ангажовања у наставном процесу, др Невена Васиљевић је активно учествовала и у другим 
облицима наставних и ваннаставних активности – извођењу професионалне праксе, учешћу на 
међународним студентским конкурсима у својству координатора и организовању студентских 
изложби. 

Др Невена Васиљевић је тренутно ментор израде две докторске дисертације које је одобрило Веће 
Биотехничких наука (Интеграција еколошке и визуелне процене предела за потребе планирања 
просторног развоја Србије, Веће Биотехничких наука, Одлука 02-08 бр. 61206-3587/2-15 МЦ од 
14.10.2015. и Модел зелене инфраструктуре у просторном и урбанистичком планирању на 
примеру града Новог Сада, Веће Биотехничких наука, Одлука 02-08 бр. 61206-2040/2-18 МЦ од 
15.05.2018.), а  била је члан Комисије за оцену и одбрану две докторске дисертације (Еколошке и 
естетске функције зелених површина дуж главних магистралних праваца на подручју Београда, 
ментор проф. др Мирјана Оцокољић, Универзитет у Београду, Шумарски факултет, Одлука бр. 01-
2/170 од 29. 06. 2016.године и Трансформација предеоне структуре у процесу развоја 
територије града: Београд друге половине XX века, ментор проф. др Владан Ђокић, Универзитет 
у Београду, Архитектонски факултет, Одлука бр. 01-441/2-10.1 од 13. 03.2017. године). Била је 
ментор у изради (одбрани) 14 мастер радова и члан Комисије за израду и одбрану 8 мастер 
радова на Шумарском факултету и једног мастер рада на Географском факултету (Прилог бр 2). 
Била је ментор или члан комисије у великом броју дипломских радова.  

 

II.2 – НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД 

 
II.2.1 – ОБЈАВЉЕНИ НАУЧНИ РАДОВИ 
 
На основу библиографских јединица које је др Невена Б. Васиљевић поднела у склопу конкурсне 
документације, Комисија је сагледала профил научно-истраживачког рада кандидата. У својој 
досадашњој академској каријери др Н. Васиљевић је објавила или саопштила, самостално или са 
другим ауторима, 63 рада (од којих је Комисија према Правилнику бодовала 63 рада). У периоду 
пре избора у звање доцента, објавила је 41 рад и 22 рада након избора у звање доцента 
(библиографија је дата у Прилогу 1 овог извештаја). Објављене научне јединице припадају 
следећим категоријама: 
 

▪ Поглавље у монографији од међународног значаја (М14) – 2 рада; 
▪ Рад у истакнутом међународном часопису (М22) – 1 рад; 
▪ Рад у међународном часопису (М23) – 4 рада; 
▪ Рад у међународном часопису верификованом Одлуком Министарства образовања, науке 

и технолошког развоја Републике Србије (М24) - 4 рада; 
▪ Предавања по позиву на међународним скуповима (М32) – 1 рад; 
▪ Саопштења са међународних скупова штампана у целини (М33) – 24 радова; 
▪ Саопштења са међународних скупова штампаних у изводу (М34) – 11 радова; 
▪ Поглавље у монографији/зборнику радова националног значаја (М45) – 3 рада; 
▪ Рад у водећем часопису националног значаја (М51) – 6 радова; 
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▪ Рад у истакнутом националном научном часопису (М52) – 1 рад; 
▪ Рад у часопису националног значаја (М53) – 1 рад; 
▪ Саопштење са скупа од националног значаја штампано у целини (М63) – 3 рада; 
▪ Магистарски рад (М72) – 1 рад; 
▪ Докторска теза (М71) – 1 рад; 
▪ Објављен уџбеник из области за коју се бира – 1 уџбеник. 

Научно-истраживачки рад др Невене Б. Васиљевић обухвата широк дискурс тема у којима се она с 
различитих аспеката бави проблематиком планирања и пројектовања у оквиру уже научне 
области Пејзажне архитектуре и хортикултуре. У односу на различите приступе научно-
истраживачки рад кандидата је класификован у неколико група: (i) планирање предела у 
контексту просторног (урбанистичког) развоја; (ii) методе планирања предела 
(карактеризација предела); (iii) планирање и заштита културних предела (урбаних и руралних); 
(iv) предеоноеколошки истраживачки приступ у области одрживог планирања и газдовања 
шума; (v) предеоноеколошки истраживачки приступ у области планирања заштите од ерозије 
и уређења бујичних токова. Прва група (i) обухвата радове у којима се проучава епистемологија 
планирања предела; у радовима су приказани резултати теоријских истраживања генезе 
планирања предела, како у Европи тако и у Србији, као и његова улога у савременим трендовима 
просторног и урбанистичког развоја у условима транзиције а која се артикулише међународним 
уговорима и конвенцијама (Европска конвенција о пределу, Перспективе просторног развоја 
Европе, Натура 2000, УН Хабитат); (13 библиографских јединица, бр.: 16, 17, 20, 28, 31, 33, 41, 47, 
48, 51, 53, 58, 60). Другој групи (ii) припадају радови у којима су приказани резултати проучавања 
хеуристике планирања предела; у радовима је истраживана могућност примене методе 
карактеризације (типологије) предела у контексту планирања простора у Србији, али и у условима 
секторског планирања; истраживани су предеони индикатори за потребе праћења и процене 
утицаја планских и пројектних докумената на животну средину; истраживана је могућност 
примене метрике предела за процену еколошке и визуелне процене предела (17 библиографских 
јединица, бр.: 9, 18, 22, 23, 24, 32, 39, 42, 41, 46, 50, 52, 54, 55, 56, 57, 62). Трећој групи (iii) припадају 
радови у којима су приказани резултати проучавања културних предела (урбани и рурални 
предели); у радовима је истраживана стабилност структуре на основу квантитативних индикатора 
у условима савремених деградационих процеса; истраживане су стратегије одрживог планирања 
и адаптибилног пројектовања урбаних предела у условима климатских промена; истраживане су 
могућности примене предеоноеколошког принципа умрежавања кроз плански концепт зелене 
инфраструктуре (11 библиографских јединица, бр.: 12, 13, 36, 37, 43, 44, 45, 49, 52, 59, 61). Четврта 
група (iv) обухвата радове у којима су сумирани резултати проучавања функција шума и процене 
њухове стабилности у пределима око културноисторијских споменика, у објектима заштите 
природе и пределима изузетних одлика; истраживан је и модалитет процене капацитета простора 
с аспекта оптерећења од стране корисника (9 библиографске јединице, бр.: 7, 8, 10, 11, 14, 15, 25, 
38, 40). Пета група (v) обухвата радове у којима се истражује проблематика деградације структуре 
предела под утицајем неадекватног коришћења земљишта (ски центри) и природних хазарда; 
предеоноеколошка анализа стабилности структуре, као и визуелна процена предела, биле су 
основа за предлог комплекса мера за рестаурацију девастираних елемената структуре слива као 
предеоне јединице (биолошке, биотехничке, техничке, административне и планерске мере); (14 
библиографских јединица бр.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 19, 21, 26, 27, 29, 30, 34, 35). 

Магистарску тезу под насловом Функције неких манастирских шума у националном парку Фрушка 
гора, др Невена Васиљевић је одбранила 2005. године на Шумарском факултету Универзитета у 
Београду, а докторску дисертацију под насловом Планирање предела као инструмент 
просторног развоја Србије одбранила је 2013. године на Шумарском факултету Универзитета у 
Београду. 

Др Невена Васиљевић је аутор универзитетског уџбеника Планирање предела: теорије и методе 
(уџбеник, Одлука Наставно-научног већа Шумарског факултета бр. 01-2/13 31.01.2018), 
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Универзитет у Београду, Шумарски факултет, стране 253, ISBN 978-86-7299-274-8, CIP 711.2 
COBISS.SR-ID 264540940). 

 
Укупна научна компетентност кандидата др Невене Васиљевић је исказана кроз вредност 
коефицијента М према Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, бр. 144, од 2008. године; Одлука о изменама Критеријума за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду, бр. 160, од 2010. године; „Сл. гласник РС", 
бр. 24/2016 и 21/2017) и износи укупно 97.5 бодова (Табела 2). 

 
Табела 2: Број радова и вредност коефицијента компетентности 

Врста научног резултата 
До избора у звање 

доцента  
(до априла 2013) 

После избора у звање 
доцента 

(од априла 2013) 
Укупно 

Категорија (М) Вредност 
Број 

радова 
Укупно 

Број 
радова 

Укупно 
Број 

радова 
Укупно 

М14 4 1 4 1 4 2 8 

М22 5 1 5   1 5 

М23 3 2 6 2 6 4 12 

М24 3 2 6 2 6 4 12 

М32 1.5 - - 1 1.5 1 1.5 

М33 1 17 17 7 7 24 24 

М34 0.5 7 3.5 4 2 11 5.5 

М45 1.5 2 3 1 1.5 3 4.5 

М51 2 3 6 3 6 6 12 

М52 1.5 - - 1 1.5 1 1.5 

М53 1 1 1   1 1 

М63 0.5 3 1.5   3 1.5 

М71 6 1 6   1 6 

М72 3 1 3   1 3 

Σ 41 62 22 35.5 63 97.5 

 
 
II.2.2 – НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ ПРОЈЕКТИ 
 
У периоду од 1998-2018. године др Невена Васиљевић је била ангажована на реализацији 6 
међународних научних пројеката и 3 научно-истраживачка национална пројеката. 
Учествовала у националним и међународним пројектима: Модел образовања у шумарству у 
југоисточној Европи (FORNET - Model Project Forest Sciences Education And Research Network South 
East Europe; 2002-2003); ГИС у планирању газдовања шумама у Србији и Црној Гори (Project – GIS  
in  Forest  Management  and  Planning in  Serbia  and  Montenegro,  Norwegian Institute for Land 
Inventory; Norwegians Forestry Group; Faculty of Forestry Belgrade; 2003 – 2004); Програм мастер 
студија Планирање и управљање пределима -  TEMPUS Joint European project- LENNE - Landscape 
Education for a New Neighborhood of Europe (2005–2008), као и у пројектима Билатералне сарадње 
са Одсеком за крајинску архитектуру Биотехничког факултета Универзитета у Љубљани (2006–
2007; 2008–2009). Била је координатор активности и представник у руководећем телу (MC) COST 
акције FP 1204 - Зелена инфраструктура као приступ у проучавању и управљању урбаним шумама: 
повезивање аспеката животне средине с социјалним аспекатима (FP 1204 - Green Infrastructure 
approach: linking environmental with social aspects in studying and managing urban forests; 2013-
2017).Тренутно је ангажована као истраживач на националним пројектима III43007 Истраживање 
климатских промена и њиховог утицаја на животну средину – праћење утицаја, адаптација и 
ублажавање (Руководилац пројекта: проф. др Ратко Кадовић) и TR37008 Одрживо газдовање 
укупним потенцијалима шума у Републици Србији (Руководилац пројекта: проф. др Милан 
Медаревић), као и на пројекту „Типологија предела за потребе одрживог развоја града Београда 
у складу са принципима Европске конвенције о пределима“ 
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III – ИЗБОРНИ УСЛОВИ 

Др Невена Б. Васиљевић у претходном изборном периоду испуњава више од по једне одреднице 
из сва три изборна услова. Разврстани према категоријама, испуњени су следећи услови: 
 

III.1 – СТРУЧНО-ПРОФЕСИОНАЛНИ ДОПРИНОС 

1. Др Невена Васиљевић је била члан Научног одбора међународног скупа: Планска и нормативна 
заштита простора и животне средине, Београд, 2017. 

3.  Др Невена Васиљевић је тренутно ментор израде две докторске дисертације које је одобрило 
Веће Биотехничких наука, а 2016. и 2017. године је била члан Комисије за оцену и одбрану две 
докторске дисертације (на Архитектонском и Шумарском факултету). Била је ментор у изради 
(одбрани) 14 мастер радова и члан Комисије за израду и одбрану 8 мастер радова на 
Шумарском факултету и једног мастер рада на Географском факултету. Била је ментор или члан 
комисије у великом броју дипломских радова. 

4. Др Невена Васиљевић је била сарадник на изради великог броја просторних планова и студијско-
аналитичких планских основа (Прилог бр 1.), а због значајног стручно- професионалног 
доприноса од избора у звање доцента издвајамо: 

 План подручја посебне намене Културног предела Сремски Карловци, (методолог израде предеоног 
приступа у изради плана подручја посебне намене), ЈП Завод за Урбанизам Војводине, 2017. година; 

 План пошумљавања Београда (Општине Чукарица, Обреновац, Сурчин, Земун, Младеновац, Сопот, 
Савски Венац, Вождовац) (тема: Карактер предела као концепт пошумљавања), Шумарски факултет 
- Универзитет у Београду и Град Београд-Градска управа, Секретаријат за заштиту животне средине, 
Београд, 2011-2014. године;  

 План развоја шума за Јужнобачко, Севернобачко и Сремско шумско подручје (тема: Предеоне 
вредности Јужнобачког, Севернобачког и Сремског шумског подручја), ЈП Војводинашуме, 
Петроварадин и Универзитет у Београду-Шумарски факултет, Београд, 2015. година; 

 План развоја шума у НП Фрушка Гора (тема: Предеоне вредности НП Фрушка Гора), АПВ, Покрајински 
секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Нови Сад и Шумарски факултет 
Универзитета у Београду, Београд, 2013. година. 

5. Др Невена Васиљевић је у периоду 1998-2018. у континуитету ангажована као истраживач на   
пројектима републичког Министарства за просвету, науку и технолошки развој. Тренутно су то 
пројекти Одрживо газдовање укупним потенцијалима шума у Републици Србији (TР37008) и 
Истраживање климатских промена и њиховог утицаја на животну  средину – праћење 

утицаја, адаптација и ублажавање (TР 43007). 

7. Др Невена Васиљевић је лиценцирани просторни планер Инжењерске коморе Републике 
Србије (лиценца бр 100 025 014). 

 

III.2 – ДОПРИНОС АКАДЕМСКОЈ И ШИРОЈ ЗАЈЕДНИЦИ 

1. Др Невена Васиљевић тренутно обавља дужност Шефа Катедре за планирање и пројектовање у 
пејзажној архитектури, члан је Савета и Наставно-научног већа Шумарског факултета, као и 
других факултетских комисија (била је члан комисија за избор у наставничка и сарадничка 
звања и члан је комисија за упис студената на све нивое студија; била је председник Комисије 
за издавачку делатност и ментор је IV године основних академских студија на програму за 
Пејзажну архитектуру и хортикултуру). 

 2. Стални је члан Комисије Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике 
Србије за стручну контролу планских докумената. Члан је Националног савета и радне групе за 
имплементацију Европске конвенције о пределу. 
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5. Поводом 150 година Савеза инжењера и техничара Србије, на научном скупу под 
покровитељством Српске академије наука и уметности, под насловом: Прошлост садашњост 
и будућност инжењерства у Србији, (23-24 мај, 2018, Београд,) одржала је предавање: 
Пејзажна архитектура: О концептима и перспективи. Поводом 20 година од оснивања 
Асоцијације просторних планера Србије, била је коаутор публикације Струка у покрету траг у 
времену, где је у форми упитника одговорила на значајна питања о улози пејзажних архитеката 
у решавању савремених друштвених, еколошких и социолошких и културолошких проблема. 
Др Невена Васиљевић је била председник Жирија Шестог салона Пејзажне архитектуре који је 
одржан у Београду, 2015. године. Као сарадник удружења Ментор – Консалтинг за оснаживање 
младих, новембра 2018. године у ЕУ инфо центру одржала је предавање на тему Семиотика 
културних предела у циљу перманентног образовања академске јавности али и шире 
друштвене заједнице. 

6. Др Невена Васиљевић је као коаутор студија, пројеката и просторних планова носилац следећих  
награда на међународним и националним салонима и изложбама: 

 I награда 26. Meђунaрoднoг Салона Урбанизма у Нишу у кaтeгoриjи регионални 
просторни планови просторни планови подручја посебне намене, за рад Просторни 
план подручја посебне намене Сремски Карловци,Ниш, 2017. 

 

III.3 – САРАДЊА СА ДРУГИМ ВИСОКОШКОЛСКИМ, НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИМ УСТАНОВАМА, 
ОДНОСНО УСТАНОВАМА КУЛТУРЕ ИЛИ УМЕТНОСТИ У ЗЕМЉИ И ИНОСТРАНСТВУ 

1. Др Невена Васиљевић је учествовала је у међународним пројектима и била координатор 
активности и представник у руководећем телу (MC) COST акције FP 1204 - Зелена 
инфраструктура као приступ у проучавању и управљању урбаним шумама: повезивање 
аспеката животне средине са социјалним аспекатима (FP 1204 - Green Infrastructure approach: 
linking environmental with social aspects in studying and managing urban forests; 2013-2017). 

2. Од школске 2013/2014. па до сада (2017/2018) Невена Васиљевић је ангажована као наставник 
на мастер академским студијама на Просторном планирању – Географском факултету 
Универзитета у Београду и води студио Планирање предела. У истом периоду је ангажована 
као предавач по позиву на мастер академским студијама на Архитектонском факултету 
Универзитета у Београду – Интегрални урбанизам. Члан је Удружења пејзажних архитеката 
Србије. 

 

IV – ЗАКЉУЧАК И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ 

Увидом у приспели материјал Комисија је констатовала да се на расписани конкурс за избор 
једног наставника - ванредног професора за ужу научну област Пејзажна архитектура и 
хортикултура, на Шумарском факултету Универзитета у Београду пријавио један кандидат: 

▪ др наука – пејзажне архитектуре и хортикултуре Невена Б. Васиљевић 

Комисија констатује да кандидат др Невена Б. Васиљевић испуњава све потребне законске услове 
за избор у звање ванредног професора за ужу научну област Пејзажна архитектура и хортикултура. 

На основу критеријума дефинисаних у члану 64. став 11. Закона о високом образовању („Сл. гласник 

РС“, бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15, 68/15, 88/17) и члану 43. став 1. тачка 20. 
Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 201/18), као и на основу 
Правилника о минималним условима за избор у звање наставника на Универзитету („Гласник 

Универзитета у Београду“, број 192/16) и Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања 
радног односа наставника универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 200/17), 
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Комисија констатује да др Невена Б. Васиљевић испуњава све услове прописане наведеним 
актима за избор у звање ванредног професора на Универзитету у Београду – Шумарском 
факултету, и то: 

▪ испуњени услови за избор у звање доцента; 
▪ искуство у педагошком раду са студентима (више од 20 година) и способност за наставни 

рад која је потврђена високим оценама на студентским анкетама (укупна просечна оцена 
4,60); 

▪ два рада објављена у научном часопису категорије М23, са SCI листе после избора у звање 
доцента; 

▪ саопштено 12 радова у категоријама М31-М34 или М63-М64; 
▪ одобрен и објављен уџбеник за ужу научну област за коју се бира.  

На основу проученог конкурсног материјала који је др Невена Б. Васиљевић приложила, Комисија 
закључује да је у досадашњем научном, педагошком и стручном раду кандидат остварио 
адекватан ниво квалитета постигнутих резултата којим испуњава услове наведене у Конкурсу. 
Имајући у виду све наведено, може се закључити да кандидат испуњава све потребне услове да 
се изабере у звање ванредног професора и на основу тога Комисија предлаже Изборном већу 
Универзитета у Београду – Шумарског факултета да др Невену Б. Васиљевић изабере у звање 
ванредног професора за ужу научну област Пејзажна архитектура и хортикултура, на Универзитету 
у Београду – Шумарском факултету. 

 
У Београду, 
02. јул 2018. године 

 Чланови комисије 
  

 
__________________________________________ 

др Мирјана Оцокољић 
редовни професор 

Универзитет у Београду – Шумарски факултет 
  

 
__________________________________________ 

др Драгица Обратoв-Петковић 
редовни професор 

Универзитет у Београду – Шумарски факултет 
  

 

__________________________________________ 
др Даворин Газвода  
редовни професор 

Универзитет у Љубљани - Биотехнички факултет  
  

 
__________________________________________ 

др Ратко Ристић  
редовни професор 

Универзитет у Београду – Шумарски факултет 
  

 
__________________________________________ 

др Саша Милијић 
научни саветник  

Институт за архитектуру и урбанизам Србије 
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ПРИЛОГ 1 
 

Списак саопштених и објављених научних радова, пројеката, планова и студија 
 др Невене Васиљевић 

 
 

I. ОБЈАВЉЕНИ РАДОВИ ПРЕ ИЗБОРА У ЗВАЊЕ ДОЦЕНТА 
 

Рад у тематском зборнику водећег међународног значаја (М14=4) 
 

1. Ristić R., Radivojević S., Radić B., Vasiljević N., Bjedov I. (2010): Restoration of Eroded Surfaces in Ski 
Resorts of Serbia, CATENA VERLAG, Advances in GeoEcology 41, pg. 165-174, Reiskirchen, Germany 
(ISBN 978-3-923381-57-9). 
 

Рад у истакнутом међународном часопису (М22=5) 
 
2. Ristić R., Kašanin-Grubin M., Radić B., Nikić Z., Vasiljević N. (2012): Land degradation in ski resort 

“Stara planina”, Environmental Management, (ISSN: 0364-152X, print version; ISSN: 1432-1009, 
electronic version), No. 49, pg. 580–592 (DOI: 10.1007/s00267-012-9812-y). 

 
Рад у међународном часопису (М23=3) 
 
3. Ristić R., Radić, B., Vasiljević N. (2011): Characteristics of maximal discharges on Torrential 

Watersheds in Serbia, Journal of Environmental Protection and Ecology, Vol. 12, Book 2, pg. 471-
487 (ISSN 1311-5065).  

4. Ristić R., Marković A., Radić B., Nikić Z., Vasiljević N., Živković N., Dragićević S. (2011):  Environmental 
Impacts in Serbian Ski Resorts, Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, Vol. 6, No. 
2, pg. 125-134 (ISSN Printed: 1842–4090; ISSN Online: 1844–489X). 

 
Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлуком (М24=3) 

 
5. Ristić R., Vasiljević N., Radić B., Radivojević S. (2009): Degradation of Landscape in Serbian ski resorts 

- Aspects of scale and transfer of impacts, SPATIUM-International Review, No. 20, pg. 49-52 (ISSN 
1450-569X).  

 
6. Ristić R., Radić B., Nikić Z., Trivan G., Vasiljević N., Dragićević S.,  Živković N., Radosavljević Z. (2011): 

Erosion Control and Protection from Torrential Floods – Spatial Aspects, SPATIUM-International 
Review, No. 25, pg. 1–6 (ISSN 1450-569X). 

 
Саопштење са међународног скупа штампано у целини (М33=1) 
 

7. Medarević M., Bulatović N. (1998): Assessment of forest ecosystem in Fruška Gora Monasteries, AISF-
EFI International Conference on Forest Management in Designated Conservation & Recreation Areas 
in Florence, Italy, 7-11 October 1998, Florens, (pg.37 - 45). 

8. Medarević M., Bulatović N. (1997): Assessment of forest ecosystem condition in the background 
Fruška Gora Monastery's  Velika Remeta,  Proceedings of The 3rd International Conference on the 
Development of Forestry, Wood Science and Technology, Vol.II, Belgrade (pg. 88 - 97). 

9. Radulović S., Bulatović N., Avramović M. (1996): Predeli Nacionalnog parka Kopaonik, Zbornik radova 
sa savetovanja: Uređivanje i planiranje prirodnih predela, Kopaonik (str.175 - 188). 
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10. Radulović S., Bulatović N. (1996): Modeli za prepoznavanje praga dozviljenog opterećenja  od gaženja  
prirodnih šumskih ekosistema, Zbornik radova sa Međunarodne naučne konferencije – Šumski 
ekosistemi nacionalnih  parkova,   Nacionalni park Tara, Bajina Bašta (str. 378 -382). 

11. Medarević M., Bulatović N. (1998): Procena stanja šumskih ekosisteme u zaleđu fruškogorskih 
manastira, Zbornik radova sa Međunarodnog naučnog skupa – Zaštita prirodne baštine Srbije, Novi 
Sad (str. 463 - 471). 

12. Cvejić J., Tutundžić A., Bulatović – Vasiljević N., Teofilović A. (2003): Strategy of Protection, Space 
Management and Development of Šumadija Upland of the Belgrade Region,  Proceedings. 
International Year of Mountainous Conference: Natural and Socio-Economic Effects of Erosion 
Control in Mountainous Regions, Faculty of Forestry, Belgrade University, World Association of Soil 
and Water Conservation, Center for Ecology and Sustainable Development (pg. 447 - 456) 

13. Cvejić J., Vasiljević N. (2004): Protection of the cultural landscape of Serbia mountain region on the 
example of the Biosphere Reserve Golija, Proceeding of The Symposium on Agriculture and Forestry 
in the Balkan Countries, Vienna 

14. Vasiljević N., Lavadionović, V., Jović, D., Nonić, D. (2005): Significance of the biodiversity conservation 
within Natural heritage in Serbia as an objects of integral environmental protection, Proceedings,  
International  Conference Sustainability For Humanity, Environment In The Extended Connection 
Field Of Science – Economy – Policy, Alexander von Humboldt Foundation, The Politehnica University 
of Timisoara, Timisoara, 2005. 

15. Medarević M., Vasiljević N. (2006): Problems of sustainable forest management implementation -The 
example of Spatial plan for special purpose Golija, Legal aspect of European Forest Sustainable 
Development, International Conference IUFRO 613 Proceedings, Zlatibor (ISBN 987-3-907648-09-4) 

16. Cvejić Ј., Vasiljević N., Tutundžić A. (2007): Current state of Landscape planning in Serbia, Lecture 
series in English and German, Professor Richard Stiles and Guests: Landscape Planning Before, 
beyond, despite and because of the European Landscape Convention. Vienna University of 
Technology, Faculty of Architecture and Regional Planning, Institute of Urban Design and Landscape 
Architecture Department of Landscape Architecture 
(http://tuwis.tuwien.ac.at/zope/_ZopeId/35284139A2ordV5Ygnc/tpp/lv/lva_html?nu=261104&se
m=2007S) 

17. Vasiljević N., Tutundžić A., Cvejić J., Živković J. (2007): Evropska konvencija o predelima – iskusktva 
primene, Zbornik radova sa Međunarodnog naučno - stručnog skupa: Planska i normativna zaštita 
prostora i životne sredine, Palić, str. 451–460 (ISBN 987-86-82657-54-4) 

18. Vasiljević N. 2009. Evropski koncept karakterizacije predela – veza sa planiranjem prostora. 
Slovenački i hrvatski model, stanje u Srbiji, Zbornik radova "Planska i normativna zaštita prostora i 
životne sredine", APPS, Vol V, str. 407- 420 (ISBN 978-86-87857-00-1)(APPS). 

19. Ristić R., Radivojević S., Radić B., Vasiljević N., Bjedov, I. (2009): Concept of restoration and protection 
of eroded surfaces in ski resorts of Serbia, International Conference LANDCON, Proceedings, Tara, 
Serbia.  

20. Vasiljević N., Živković J. (2009): A New Approach To Landscape In The Spatial Development Strategy 
Of Serbia – A Step Toward Implementation Of European Landscape Convention,  Zbornik radova 
"Regional Development, Spatial Planning And Strategic Governance", IAUS, Vol II, str. 197- 216  
(ISBN 978-86-80329-60-4). 

21. Vasiljević, N., Ristić, R., Medarević, M.; Šljukić, B.; Radić, B. (2011): The implementation of the 
European landscape convention (ELC): the England forestry action plan as a model for the 
implementation in Serbia forestry sector, International Conference: First Serbian Forestry Congress, 
University of Belgrade Faculty of Forestry, pg. 668-678 (ISSN 978-86-7299-07).  

22. Vasiljević N., Šljukić, B., Đorđević, D., Radić, B. (2012): Planiranje posle prostornog plana: primena 
Evropske konvencije o predelima na teritoriji gradske opštine Surčin, Zbornik radova s 
međunarodnog skupa Lokalna samouprava u planiranju prostora i naselja, Asocijacija prostornih 
planera Srbije, Univerzitet u Beogradu Geografski fakultet, str. 563–569  (ISBN 978-86-6283-006-
7)(APPS). 
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23. Vasiljević N., Radić B. (2013): Planiranje predela posle Prostornog plana Republike Srbije 2020: 
karakterizacija predela na prostoru koridora gasovoda Južni tok. Zbornik radova sa Međunarodnog 
naučno - stručnog skupa: Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine, Knjiga 2, str. 89-99 
(ISBN 978-86-87857-00-1)(APPS). 
 

Саопштење са међународног скупа штампано у изводу (М34=0.5) 
 

24. Васиљевић Н. (2005): Манастирске шуме Фрушке горе, I Салон пејзажне архитектуре, Галерија 
пословног центра Југопетрол, 3-12. јун 2005., Београд. 

25. Ристић Р., Радић Б., Васиљевић Н. (2009): Реконстукција ски-стазе у оквиру ски-центра на 
Старој планини, III Салон пејзажне архитектуре, Галерија „Икар" Клуба ваздухопловства, 2-14. 
септембар 2009., Земун. 

26. Васиљевић Н., Радић Б., Ристић Р. (2009): Утицаји на предео и њихова визуелна процена на 
примеру система ски-стаза на Старој планини, III Салон пејзажне архитектуре, Галерија 
„Икар" Клуба ваздухопловства, 2-14. септембар 2009., Земун. 

27. Цвејић Ј., Васиљевић Н., Тутунџић А., Ристић Р., Радић Б., Лазић М., Божовић Б. (2009): 
Типологија предела Београда за потребе примене Европске конвенције о пределима, III Салон 
пејзажне архитектуре, Галерија „Икар" Клуба ваздухопловства, 2-14. септембар 2009., Земун. 

28. Радић Б., Ристић Р., Васиљевић Н., Никић З. (2011): Ревитализација плаво-зелених коридора 
на ужем градском подручју Београда на примеру слива Каљавог потока, IV Салон пејзажне 
архитектуре, Галеријa науке и технике Српске академије науке и уметности, 11-21. новембар 
2011., Београд (Специјална плакета жирија у категорији пројеката). 

29. Radić B., Ristić R., Vasiljević N., Nikić Z., Beloica J., Malušević I. (2012).  Multi-level landscape 
degradation due to tourist-oriented land use changes in Serbian mountainous regions, Geophysical 
Research Abstracts Vol. 14, EGU2012-14024  
(http://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2012/EGU2012- 14024.pdf). 

30. Ristić R., Radić B., Vasiljević N., Nikić Z., Malušević I. (2012): Erosion Processes, Sediment Transport 
and Hydrological Responses Due to Land Use Changes in Serbian Ski Resorts, Geophysical Research 
Abstracts, EGU General Assembly 2012, Vol. 14, EGU2012-9417 (online abstract), Wien, Austria. 

 
 

Поглавље у истакнутом тематском зборнику водећег националног значаја (М44=2) 
 

31. Tipologija predela Beograda za potrebe primene Evropske Konvencije o predelima. Autori: Cvejić J., 
Vasiljavić N., Tutundžić A. Šumarski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Grad Beograd-Gradska uprava, 
Sekretarijat za zaštitu životne sredine, Beograd, 2008 (ISBN 978-86-7299-146-8) (ŠF). 

32. Kreativne strategije za održivi razvoj gradova u Srbiji. Urednik: Bajić - Brković M., Poglavlje: Predeo i 
održivi prostorni razvoj Srbije. Koautori: Živković J., Vasiljević N., Arhitektonski fakultet Univerziteta 
u Beogradu, Beograd, 2010 (ISBN 978-86-7924-035-4). 

 
Рад у водећем часопису националног значаја (М51=2) 
 
33. Васиљевић Н. (2008): Улога планирања предела у примени Европске конвенције о пределима, 

Гласник Српског географског друштва, Свеска LXXXVIII – Број 3,  Српско географско друштво, 
Београд, стр 51 – 60 (ISSN 0350-3593). 

34. Ристић Р., Радић Б., Васиљевић Н. (2009): Рестаурација еродираних површина у ски-центрима 
Србије, Гласник Шумарског факултета, бр. 100, стр. 31-54, Београд (прегледни рад) (ISSN 0353-
4537).  

35. Ristić R., Radić B., Vasiljević N., Nikić Z. (2011): Land use change for flood protection-a prospective 
study for the restoration of the river Jelašnica watershed, Гласник Шумарског факултета, бр. 103, 
стр. 115-130, Београд (ISSN 0353-4537).   

http://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2012/EGU2012-%2014024.pdf
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Рад у научном часопису националног значаја (М53=1) 
 
36. Ристић, Р., Радић, Б., Васиљевић, Н.; Гвоздић, О. (2008): Заштита „плаво-зелених коридора“ 

на високоурбанизованим подручјима – пример Каљавог потока у Београду, Водопривреда 
бр. 231-233, стр. 81-87, Београд (ISSN 0350-0519). 

 
Саопштење са скупа националног значаја штампано у целини (М63=0.5) 
 
37. Ђукановић M, Булатовић Н. (1995): Утицај депонија лоцираних у рубним зонама градова на 

квалитет ваздуха, Заштита ваздуха '95' - Зборник радова , Београд. 
 
38. Jović D., Medarević M., Bulatović N. (1996): Šume Beograda - potencijali i korišćenje, Zbornik radovа 

Metodološki pristupi Generalnom urbanističkom planu - u susret GUP-u 2020. godine, str. 175 – 
181, Društvo urbanista Beograda, Beograd,  

 
39. Cvejić J, Vasiljević N. (2005): Izbor indikatora, način merenja indikatora i izvor podataka u postupku 

primene SPU, Zbornik radova sa stručnog skupa: Primena Zakona o strateškoj proceni uticaja, 
Inženjerska komora Srbije - Sekcija urbanista, Bеograd. 

 
 
Одбрањен магистарски рад (М72=3) 

 
40. Васиљевић, Н. (2005): Функције неких манастирских шума у националном парку Фрушка гора. 

Магистарски рад. Универзитет у Београду Шумарски факултет, Београд.  
 
Одбрањена докторска дисертација (М71=6) 

 
41. Васиљевић Н. (2012): Планирање предела као инструмент просторног развоја Србије. 

Докторска дисертација. Универзитет у Београду – Шумарски факултет. 
 

 

II. УЧЕШЋЕ У ПРОЈЕКТИМА ПРЕ ИЗБОРА У ЗВАЊЕ ДОЦЕНТА 
 

Научно-истраживачки пројекти: 

 

1. Екологија, мониторинг и технолошки поступци за контролу инвазивних биљака у биотопима 
Београда. Руководилац пројекта: Проф. др Михаило Грбић, Универзитет у Београду - 
Шумарски факултет. Период истраживања: 01.04.2008.-31.03.2010. године. 

2. Одрживо газдовање укупним потенцијалима шума у Републици Србији, Руководилац пројекта: 
Проф. др Милан Медаревић, Универзитет у Београду - Шумарски факултет. Период 
истраживања: 01.04.2011.-31.03.2014. године. 

3. Истраживање климатских промена и њиховог утицаја на животну  средину – праћење утицаја, 
адаптација и ублажавање – 43007. Руководилац пројекта: Проф. др Ратко Кадовић, 
Универзитет у Београду - Шумарски факултет. Период истраживања: 2013-2014. 

 

Међународни научни пројекти: 

 

4. EU-TEMPUS project, No. CD_JEP-16071-2001:"Curriculum Development in Forestry Sciences" 
(Belgrade, Tirana, Sarajevo, Padua, Aberdeen and Freiburg) 2002-2004. 
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5. ГИС у Планирању газдовања шумама (пројекат између Норвешке шумарске групе (НИОС) и 
Шумарског факултета Универзитета у Београду, Београд) (Norwegian Institute for Land Inventry; 
Norwegians Forestry Group; Faculty of Forestry Belgrade: Project - GIS In  Forest  Management  And  
Planning In  Serbia  And  Montenegro) 2003 – 2004. 

6. LENNE TEMPUS Joint European Curriculum Development Project: Master of Landscape Planning & 
Management, 2005 – 2008. 

7. Билатерални пројекат Републике Словеније и Републике Србије 2006 – 2007: Рестаурација 
урбаних водотокова, Шумарски факултет Универзитет у Београду и Биотехнички факултет, 
Универзитет у Љубљани, 2006 - 2007. 

8. Билатерални пројекат Републике Словеније и Републике Србије 2008 – 2009: Типологија 
предела као основ за примену Европске конвенције о пределима у плановима просторног 
развоја, Шумарски факултет Универзитет у Београду и Биотехнички факултет, Универзитет у 
Љубљани, 2008 - 2009. 

 

Планови, пројекти и планске студије: 

 

9. Детаљни урбанистички план "Какаритска  гора" , Подгорица (Тема: Планирање предела и 
заштита животне средине) Републички завод за урбанизам, Подгорица, Црна Гора, 1991. 

10. Просторни план посебне намене за Национални парк Дурмитор (Тема: Планирање предела и 
заштита природе) Центар за планирање, Београд, 1994. 

11. Просторни планови за градове Котор и Беране (Тема: Планирање предела и заштита природе) 
Центар за планирање - ЦЕП , Београд, 1995 -1996. 

12. Регионални просторни план административног подручја Београда (Тема: Шуме у просторном 
плану Београда), Урбанистички завод, Београд, 2001 - 2002. 

13. Еколошки атлас Београда (тема ГИС картографија), Завод за заштиту здравља, Београд, 2001 - 
2002. 

14. Идејни пројекат пејзажно-архитектонског уређења П.К. “Цементара” – Пљевља”, Шумарки 
факултет, Универзитет у Београду, Београд, 2002-2003. 

15. Просторни план посебне намене за Парк природе “Голија” , Тема I: Заштита и унапређење 
предела Парка природе Голија, Тема II: Шуме и шумарство у Парку природе, Центар за 
планирање - ЦЕП , Београд, 2003 - 2004. 

16. Главни пројекат уређења терена, свеска 9, основна школа Бранко Радичевић-Батајница, 
Шумарски факултет, Београд, 2004. 

17. Извештај о Стратешкој процени утицаја за Програма заштите и развоја (2006-2010) Националног 
парка Ђердап на животну средину, Шумарски факултет, Београд, 2006. 

18. Просторни план општине Кладово (Тема :Природне карактеририке општине Кладово, 
Стратегија заштите природе и ресурса, Природа општине Кладово – системи и вредности,  
Концепција развоја (заштита природе и природних ресурса), Смернице планске разраде ( 
правила и пропозиције), Мере и инструменти за остваривање интегралне заштите природе и 
природних ресурса приоритетни пројекти), Центар за планирање - ЦЕП , Београд, 2006. 

19. Просторне основе за заштиту предела очуваних природно-историјских вредности на територији 
Београда у складу са Конвенцијом о Европским пределима (2007), Шумарски факултет 
Универзитета у Београду, 2006-2007. 

20. Елаборат примене оквира одрживог развоја на споменичком фонду Београда - I фаза: Елементи 
за стратегију одрживог развоја архитектонског наслеђа Београда, Завод за заштиту споменика 
културе града Београда, 2008. 

21. Студија о процени утицаја на животну средину – Главни пројекат санације и проширења 
акумулације „Мали Караман“ на Копаонику, Шумарски факултет Универзитета у Београду, 
2008. 
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22. Студија о процени утицаја на животну средину – Главни пројекат противерозионе заштите ски-
стазе „Сунчана долина“ на Старој планини, Шумарски факултет Универзитета у Београду, 2008. 

23. Стратегија просторног развоја Републике Србије, Студијско - аналитичке основе стратегије 
просторног развоја Републике Србије - Тема: Вредности предела и физичке структуре насеља 
Србије као елементи културе и идентитета, Агенција за просторно планирање, 
Министратство за заштиту животне средине и просторни развој Републике Србије, 2008 – 
2009.  

24. Пројекат стратешке процене утицаја на животну средину  за пројекат Генерални план 
саобраћајница у Републици Србији, Strategic Environmental Assessment (SЕА) For The Project 
General Master Plan For Transport In Serbia, European Agency for Reconstruction (EAR) 
EuropeAid/125976/D/SER/YU, 2008 – 2009. 

25. Просторни план посебне намене за Дурмиторско подручје, област планирања предела и 
пејзажног обликовања простора, IBI group Canada, 2009 -2010. 

26. Просторни план Републике Србије  Тема: Заштита, развој и уређење предела, Агенција за 
просторно планирање, Министарство за заштиту животне средине и просторни развој 
Републике Србије, 2009 -2010. 

27. План пошумљавања Београда (Општине Чукарица, Обрановац, Сурчин и Земун), Шумарски 
факултет - Универзитет у Београду и Град Београд-Градска управа, Секретаријат за заштиту 
животне средине, Београд, 2011-2012. 

28. Студија Истраживање и валоризација трасе гасовода „Јужни ток“ са аспекта предеоног, гео и 
биодиверзитета на територији Републике Србије, Тема: Предеони диверзитет у условима 
успостављања коридора гасовода „Јужни ток“ на територији Републике Србије, Институт за 
водопривреду „Јарослав Черни“, 2012. 
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II. ОБЈАВЉЕНИ РАДОВИ ПОСЛЕ ИЗБОРА У ЗВАЊЕ ДОЦЕНТА 
 
 
Рад у тематском зборнику водећег међународног значаја (М14=4) 
 
42. Radić B., Ristić R., Zlatić M., Vasiljević N., Malušević I. (2014): Modification of landscape stability as 

response on rural depopulatioin: example of watershed of Kupinovačka river, Serbia, CATENA 
VERLAG, Advances in GeoEcology 43, pg. 297-307, Reiskirchen, Germany (ISBN 978-3-923381-61-
6). 

 
Рад у међународном часопису (М23=3) 
 
43. Stojanović N, Vasiljević N., Radić B., Skočajić D., Galečić N., Tešić M., Lisica A. (2018): Visual quality 

assessment of roadside green spaces in the urban landscape - a case study of Belgrade city roads, 
Fresenius Environmental Bulletin, vol. 27, no. 5A, pg. 3521-3529, Freising, Germany (ISSN 1018-
4619). 

44. Stojanović N, Vasiljević N., Tešić M., Lisica A. (2018): The Influence Of Roadside Green Spaces On 
Thermal Conditions In The Urban Environment, Journal of Architectural and Planning Research 
(JAPR), Locke Science Publishing Company, Inc. (ISSN 07380895) (потврда о прихваћеном раду). 

 
Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлуком (М24=3) 
 
45. Васиљевић Н., Радић, Б. (2016): Културни предео: од заштићене вредности до планског 

концепта, Гласник Шумарског факултета Универзитета у Београду, бр. 114, 257-278, 
Шумарски факултет Универзитета у Београду (ISSN 0353-4537).  

46. Гавриловић С., Васиљевић Н., Радић Б., Пихлер В. (2017): Примена метрике предела у 
еколошкој и визуелној процени предела, Гласник Шумарског факултета Универзитета у 
Београду, бр. 116, 29-50, Шумарски факултет Универзитета у Београду (ISSN 0353-4537).  

 
Предавање по позиву са међународног скупа штампано у изводу (М32=1.5) 
 
47.  Vasiljević N. (2016): Planiranje predela: od tradicionalnog do savremenog koncepta, Drugi 

Simpozijum o zaštiti prirode s međunarodnim učešćem: „Zaštita prirode - iskustva i perspektive“, 
Pokrajinski zavod za zaštitu prirode (ISBN 978-86-915199-7-1). 

 
Саопштење са међународног скупа штампано у целини (М33=1) 
 
48. Vasiljević N., Radić B., Đorđević, D., Šljukić, B. (2015): U susret klimatskim promenama: planiranje na 

predeonim osnovama, Zbornik radova Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine, str. 
287- 302 (ISBN 978-86-6283-023-4)(APPS). 

49. Vasiljević N., Radić B. Šljuikić B., Ristić R. (2016): Landscape planning and green infrastructure in 
Serbia: From national to Belgrade city planning, Proceedings of 5th Fábos Conference on Landscape 
and Greenway Planning - Landscapes and Greenways of Resilience, Szent István University, 
Department of Landscape Planning and Regional Development, University of Massachusetts 
Amherst, Department of Landscape Architecture and Regional Planning, Budapest, 01 July, 2016, 
pg. 389- 397 (ISB: 978-963-269-549-5). 

50. Vasiljević N., Radić B. (2016): Planiranje predela na loklanom nivou: Primeri dobre prakse, Lokalna 
samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselja / U susret Evropskim integracijama, Asocijacija 
prostornih planera Srbije, Univerzitetu Beogradu Geografski fakultet (ISBN 978-86-6283-040-1). 

51. Пихлер В., Васиљевић Н., Вујовић С. (2016): Предео као савремени медијум планирања 
просторног развоја, Зборник радова са Треће међународне конференције Очување и 
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унапређење историјских градова, Покрајински завод за заштиту споменика културе из 
Петроварадина и Општина Сремски Карловци (ISBN 978-86-80929-36-1). 

52. Bajić L., Pihler V., Vasiljevic N. (2016): Zelena infrastruktura kao model integralnog pristupa 
planiranju i resurs lokalnog razvoja, Lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselja/U 
susret Evropskim integracijama, Asocijacija prostornih planera Srbije, Univerzitetu Beogradu 
Geografski fakultet (ISBN 978-86-6283-040-1). 

53. Đorđević, D., Vasiljević N.  (2017): The failure of planning endevour in north east border area of 
Serbia towards Bulgaria, Proceedings of International Scientific Conference GEOBALCANICA, July 
2017, pg. 95-102 (DOI: http//dx.doi.org/10.18509/GBP.2017.13; UDK: 711:911(497.11-192:497.2). 

54. Pihler V., Vasiljević N., Zelenović Vasiljević T. (2017): Metodološki okvir za koncipiranje PPPPN 
Kulturnog predela Sremski Karlovci, Zbornik radova Planska i normativna zaštita prostora i životne 
sredine (ISBN 978-86-6283-051-7)(APPS).  

 
Саопштење са међународног скупа штампано у изводу (М34=0.5) 
 
55. Vasiljević N., Radić B., Gavrilovic, S. (2014): Landscape character metrics: a new methodological 

approach to landscape planning, The Third Romanian - Bulgarian- Hungarian- Serbian- Conference: 
Geographical research and Cross - Border Cooperation within the Lower Basin of the Danube, 
Srebrno jezero (Veliko Gradište) Abstract book, pg. 69 - 70 (ISBN 978-86-7031-344-6). 

56. Vasiljević N., Radić B., Đorđević D. (2014): Landscape character as a new value of spatial planning: 
a different approach to landscape as a part of environmental impact assessment, International 
scientific conference: Contemporary development of European rural areas,  Abstract book, (ISBN 
978-86-7031-344-6). 

57. Vasiljević N., Radić B. (2016): Landscape planning: landscape character assessment of the National 
park Fruška gora, Book of Abstracts of 4th Romanian - Bulgarian- Hungarian- Serbian- Conference: 
Geographical research and Cross - Border Cooperation within the Lower Basin of the Danube, 
Faculty of Geology and Georaphy - Sofia University and Association of Professional geographers and 
Regionalist, Bulgaria (ISBN 978-954-723-179-5). 

58. Šljukić B., Medarević, M., Borota D., Vasiljević N., Obradović S., Petrović N. (2017): Mapping of Forest 
Functions as an Instrument of Sustainable Forest Management, International Scientific Conference: 
Forest Science For Sustainable Development Of Forests, The Book of Abstracts, Banja Luka, Bosnia 
and Herzegovina, 7-9, december, 2017. 

 
Поглавље у истакнутом тематском зборнику водећег националног значаја (М45=1,5) 
 
59. Predeo igre: Košutnjak, urednik Nikezić A. Poglavlje: Predeo kao konceptualni okvir održive 

arhitekture i urbanog dizajna. Koautori: Živković J., Vasiljević N., Arhitektonski fakultet Univerziteta 
u Beogradu, Beograd, 2013 (ISBN 978-86-7924-116-0).  

 
Рад у врхунском научном часопису националног значаја (М51=2) 
 
60. Vasiljevic N., Gavrilović S., Šljukić B. (2014): Landscape character of Mladenovac: value preservation 

by applying connectivity principle, Glasnik Geografskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Br. 62, 
str. 91–210 (ISSN 1450-7552) (eISSN 2334-9441). 

61. Ђорђевић Д., Васиљевић Н. (2015): Мислити и деловати просторно: Мондијализација, 
критичка географија и планирање, Хералд, Гласник Географског друштва Републике Српске 
бр. 19., стр 37–58, Бања Лука, Република Српска (ISSN 2232-8610). 

62. Stojanovic, N., Ocokoljic M., Anastasijevic, V., Ralevic , N., Veselinovic, M., Vasiljevic, N. (2016): The 
impact of roadside green spaces on ecological conditions in the urban environment., Journal: 
Agriculture and Forestry, 62 (3), pg. 27-37., Podgorica, Montenegro, 
DOI:10.17707/AgricultForest.62.3.02. 
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Рад у истакнутом националном научном часопису (М52=1,5) 
 
63. Пихлер В., Бајић Л., Васиљевић Н. (2016): Природна потенцијална вегетација Војводине у 

контексту планирања простора и заштите природе, Заштита природе бр. 66/1, Завод за 
заштиту природе Србије, Београд (ISSN: 0514-5899). 

 
Објављен уџбеник из области за коју се бира 
 
63. Васиљевић Н. (2018): Планирање предела: теорије и методе (уџбеник, Одлука Наставно-
научног већа Шумарског факултета бр. 01-2/13 31.01.2018), Универзитет у Београду, Шумарски 
факултет, стране 253 (ISBN 978-86-7299-274-8, CIP 711.2 COBISS.SR-ID 264540940). 
 
 
II. УЧЕШЋЕ У ПРОЈЕКТИМА ПОСЛЕ ИЗБОРА У ЗВАЊЕ ДОЦЕНТА 

 

Научно-истраживачки пројекти: 

 

1. Одрживо газдовање укупним потенцијалима шума у Републици Србији, Руководилац 
пројекта: Проф. др Милан Медаревић, Универзитет у Београду - Шумарски факултет. 
Период истраживања: 01.04.2011. – 

2. Истраживање климатских промена и њиховог утицаја на животну средину – праћење 
утицаја, адаптација и ублажавање – 43007. Руководилац пројекта: Проф. др Ратко Кадовић, 
Универзитет у Београду - Шумарски факултет. Период истраживања: 2013. – 

3. COST акције FP 1204 - Green Infrastructure approach: linking environmental with social aspects 
in studying and managing urban forests; 2013-2017. 

 

Планови, пројекти и планске студије: 

 

4. Пројекат: Истраживање површина и израда планова пошумљавања подручја Београда, 
Шумарски факултет - Универзитет у Београду и Секретаријат за заштиту животне средине, 
Београд (Уговор бр. 401.1 - 48 од 11.05.11,  Општине Младеновац, Сурчин, Земун,  
Лазаревац);  Анекс Уговора (број 401.1 - 108 од 14.08.14 године.,  Општине  Чукарица и 
Обреновац ), Анекс Уговора (број 401.1-108/2012-V-01, Општине Сопот, Вождовац и 
Савски венац). 

5. Пројекат пејзажног уређења порте цркве Св. Илија и цркве брвнаре у Вранићу, Шумарски 
факултет - Универзитет у Београду и Завод за заштиту споменика културе града Београда 
(Уговор бр. 01-9459/3 од 08.08.2014. године). 

6. План развоја шума за Јужнобачко, Севернобачко и Сремско шумско подручје, ЈП 
Војводинашуме, Петроварадин и Универзитет у Београду-Шумарски факултет, Београд 
(Уговор бр. 01-5083/1 од 24.06.2015. године). 

7. План развоја шума у НП Фрушка Гора, АПВ, Покрајински секретаријат за пољопривреду, 
водопривреду и шумарство, Нови Сад и Шумарски факултет Универзитета у Београду, 
Београд (Уговор бр. 01-9380/2 од 29.11.2013. године). 

8. Просторни план подручја посебне намене културног предела Сремски Карловци,  

ЈП Завод за Урбанизам Војводине (Потврда бр. 488 од 08.03. 2018. године). 

9. Пројекат: Типологија предела за потребе одрживог развоја града Београда у складу с принципа 
Европске конвенције о пределима, Шумарски факултет Универзитета у Београду (01-831/5 од 
21.05.2018. године) и Градска управа Града Београда Секретаријат за заштиту животне 
средине (V-01 4011-51 од 21.05.2018. године). 
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ПРИЛОГ 2 

Списак мастер радова и докторских дисертација – менторство и комисије 
др Невене Васиљевић 

 
 

Мастер радови - ментор 

1. Ђорђе (Живадин) Илић (2016): Реконструкција шире зоне градског сквера у Јагодини, 

мастер рад, Универзитет у Београду, Шумарски факултет, Одсек за пејзажну 

архитектуру и хортикултуру. 

2. Јована (Драган) Стефановић (2016): Зелена инфраструктура: унапређење функције 

отворених градских простора на територији Пирота, мастер рад, Универзитет у 

Београду, Шумарски факултет, Одсек за пејзажну архитектуру и хортикултуру.  

3. Миле Лончар (2016): Могућност ревитализације Културног предела села Рогљево, 

мастер рад, Универзитет у Београду, Шумарски факултет, Одсек за пејзажну 

архитектуру и хортикултуру.  

4. Милена (Зоран) Љешњак (2016):  Реконструкција парк-шуме Горица, мастер рад, 

Универзитет у Београду, Шумарски факултет, Одсек за пејзажну архитектуру и 

хортикултуру.  

5. Снежана (Жељко) Кецман (2016): Зелена инфраструктура као стратегија 

планирања Градске општине Чукарица, мастер рад, Универзитет у Београду, 

Шумарски факултет, Одсек за пејзажну архитектуру и хортикултуру.  

6. Златомир (Мирко) Игњатовић (2016): Предеоне вредности заштићеног природног 

добра предела изузетних одлика „Aвала“, мастер рад, Универзитет у Београду, 

Шумарски факултет, Одсек за пејзажну архитектуру и хортикултуру.  

7. Зорана (Жељомир) Вукелић (2016): Пејзажно-архитектонски приступ уређењу 

атријума, мастер рад, Универзитет у Београду, Шумарски факултет, Одсек за пејзажну 

архитектуру и хортикултуру. 

8. Владан (Милоје) Радојичић (2016): Пејзажно-архитектонски приступ уређењу 

атријума, мастер рад, Универзитет у Београду, Географски факултет – Просторно 

планирање.  

9. Александар (Вујадин) Тијанић (2017): Реконструкција парк шуме Забран у Обреновцу 

- идејни пројекат, мастер рад, Универзитет у Београду, Шумарски факултет, Одсек за 

пејзажну архитектуру и хортикултуру.  

10. Јелена (Бранко) Ристовски (2017): Предеоне вредности шумског подручја Срем, мастер 

рад, Универзитет у Београду, Шумарски факултет, Одсек за пејзажну архитектуру и 

хортикултуру.  

11. Марија (Миладин) Грубор (2017): Ревитализација елемената структуре културног 

предела Неготинске Крајине: Студија случаја посед манастира Буково, мастер рад, 

Универзитет у Београду, Шумарски факултет, Одсек за пејзажну архитектуру и 

хортикултуру.  
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12. Милена (Александар) Димитријевић (2017):  Ревитализација простора „Римских 

терми“ у Чачку- идејно решење, мастер рад, Универзитет у Београду, Шумарски 

факултет, Одсек за пејзажну архитектуру и хортикултуру.  

13. Никола (Милан) Луковић (2017):  Картер предела Општине Чајетина: Хајдучка 

културна стаза, мастер рад, Универзитет у Београду, Шумарски факултет, Одсек за 

пејзажну архитектуру и хортикултуру.  

14. Никола (Миломир) Терзић (2017): Зелена инфраструктура као елемент унапређења 

карактера предела доњег тока Топчидерске реке, мастер рад, Универзитет у 

Београду, Шумарски факултет, Одсек за пејзажну архитектуру и хортикултуру. 

 

Мастер радови – члан комисије 

1. Марко Ивошевић (2012): Развој културних стаза на територији јужног дела Града 

Панчева, мастер рад, Универзитет у Београду, Шумарски факултет, Одсек за пејзажну 

архитектуру и хортикултуру 

2. Галина Ројевић (2014): Реконструкција отворених површина Кнежевог арсенала у 

Крагујевцу, мастер рад, Универзитет у Београду, Шумарски факултет, Одсек за 

пејзажну архитектуру и хортикултуру. 

3. Јасмина Јакшић (2014): Процена карактера предела Ваљевског краса, мастер рад, 

Универзитет у Београду, Шумарски факултет, Одсек за пејзажну архитектуру и 

хортикултуру. 

4. Нађија Имамовић (2014): Анализа стања и предлог реконструкције у односу на 

потребе корисника спортско-рекреативног центра у Новом Пазару, мастер рад, 

Универзитет у Београду, Шумарски факултет, Одсек за пејзажну архитектуру и 

хортикултуру. 

5. Андреа Ђукин (2015): Могућности ревитализације културног предела села Рајац, 

мастер рад, Универзитет у Београду, Шумарски факултет, Одсек за пејзажну 

архитектуру и хортикултуру. 

6. Дијана Ивковић (2015): Предлог пејзажно-архитектонског унапређења отворених 

простора централне зоне Земуна, мастер рад, Универзитет у Београду, Шумарски 

факултет, Одсек за пејзажну архитектуру и хортикултуру. 

7. Анђела (Слађана) Стајић (2017): Могућност унапређења урбаног приобаља 

Косанчићевог венца, мастер рад, Универзитет у Београду, Шумарски факултет, Одсек 

за пејзажну архитектуру и хортикултуру. 

8. Катарина (Ненад) Цицовић (2017): Унапређење отворених градских простора 

приобаља трећег Београда, мастер рад, Универзитет у Београду, Шумарски факултет, 

Одсек за пејзажну архитектуру и хортикултуру. 
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Докторске дисертације (у изради) – ментор 

1. Сузана Гавриловић: Интеграција еколошке и визууелне процене предела за потребе 

планирања просторног развоја Србије (Веће Биотехничких наука, Одлука 02-08 бр. 

61206-3587/2-15 МЦ од 14.10.2015.). 

2. Лука Бајић: Модел зелене инфраструктуре у просторном и урбанистичком 

планирању на примеру града Новог Сада  (Веће Биотехничких наука, Одлука 02-08 бр. 

61206-2040/2-18 МЦ од 15.05.2018.). 

 

Докторске дисертације (одбрањене) – члан комисије 

1. Надежда Стојановић: Еколошке и естетске функције зелених површина дуж главних 

магистралних праваца на подручју Београда, ментор: Проф. др Мирјана Оцокољић 

(Универзитет у Београду, Шумарски факултет, Одлука бр. 01-2/170 од 29. 06. 2016.). 

2. Наташа Јанковић: Трансформација предеоне структуре у процесу развоја 

територије града: Београд друге половине XX века, ментор: Проф. др Владан Ђокић 

(Универзитет у Београду, Архитектонски факултет, Одлука бр. 01-441/2-10.1 од 13. 

03.2017.). 

 

 

 
 





                 Образац 4 В 

В) ГРУПАЦИЈА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА 

 

 

С А Ж Е Т А К 

РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА  

ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ  
 

 

I - О КОНКУРСУ 

Назив факултета: Шумарски факултета 

Ужа научна, односно уметничка област: Пејзажна архитектура и хортикултура  

Број кандидата који се бирају: 1 

Број пријављених кандидата: 1 

Имена пријављених кандидата: 

 1. др Невена Васиљевић 

 

 

II - О КАНДИДАТИМА 

 

1) - Основни биографски подаци 

- Име, средње име и презиме: Невена (Божидар) Васиљевић 

- Датум и место рођења: 2. октобар 1965. Никшић РЦГ 

- Установа где је запослен: Универзитет у Београду–Шумарски факултет 

- Звање/радно место: доцент 

- Научна, односно уметничка област: Пејзажна архитектура и хортикултура 

 

2) - Стручна биографија, дипломе и звања 

Основне студије: 

- Назив установе: Универзитет у Београду–Шумарски факултет, Одсек за пејзажну архитектуру 

- Место и година завршетка: Београд, 1991. године 

Мастер:   

- Назив установе:  

- Место и година завршетка: 

- Ужа научна, односно уметничка област: 

Магистеријум:   

- Назив установе: Универзитет у Београду–Шумарски факултет, Одсек за пејзажну архитектуру 

- Место и година завршетка: Београд, 2005. године 

- Ужа научна, односно уметничка област: Шумарске науке, област Пејзажна архитектура 

Докторат: 

- Назив установе: Универзитет у Београду–Шумарски факултет, Одсеку за пејзажну архитектуру и хортикултуру 

- Место и година одбране: Београд, 2013. године 

- Наслов дисертације: Планирање предела као инструмент просторног развоја Србије 

- Ужа научна, односно уметничка област: Пејзажна архитектура и хортикултура 

Досадашњи избори у наставна и научна звања: доцент (2013. године први избор) 

 



 

3) Испуњени услови за избор у  звање ___ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА____ 

 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ: 

 

 

 

  

(заокружити испуњен услов за звање у које се бира) 

oценa / број година 

радног искуства  

 

1 Приступно предавање из области за коју се бира, позитивно 

оцењено од стране високошколске установе 

 

2 Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама 

током целокупног  претходног изборног периода  

4,60 

3 Искуство у педагошком раду са студентима 

 

Дуже од 20 година 

 

 

 

 

 

 (заокружити испуњен услов за звање у које се бира) 

 

Број менторства / учешћа 

у комисији и др. 

4 Резултати у развоју научнонаставног подмлатка 

 

ментор израде две 

докторске дисертације  

ментор израде 

(одбране) 14 мастер 

радова 

ментор великог броја 

дипломских радова. 

5 Учешће у комисији за одбрану три завршна рада на академским 

специјалистичким, мастер  или докторским студијама 

члан комисије за оцену и 

одбрану две докторске 

дисертације;  

члан комисије за израду 

и одбрану 8 мастер 

радова 

члан бројних комисија 

за одбрану дипломских 

радова. 

 

 

 

 

  

(заокружити испуњен услов за звање у које се 

бира) 

 

Број радова, 

саопштења, 

цитата и др 

Навести часописе, скупове, књиге и 

друго 

6 Објављен један рада из категорије М21; М22 или 

М23 из научне области за коју се бира 

 – 

7 Саопштена два рада на научном или стручном 

скупу (категорије М31-М34 и М61-М64). 

 – 



8 Објављена два рада из категорије М21, М22 или 

М23 од првог избора у звање доцента из научне 

области за коју се бира 

2 Stojanović N, Vasiljević N., Radić B., Skočajić D., 

Galečić N., Tešić M., Lisica A. (2018): Visual 

quality assessment of roadside green spaces in 

the urban landscape - a case study of Belgrade 

city roads, Fresenius Environmental Bulletin, 

vol. 27, no. 5A, pg. 3521-3529, Freising, 

Germany (ISSN 1018-4619). 

Stojanović N, Vasiljević N., Tešić M., Lisica A. 

(2018): The Influence Of Roadside Green Spaces 

On Thermal Conditions In The Urban 

Environment, Journal of Architectural and 

Planning Research (JAPR), Locke Science 

Publishing Company, Inc. (ISSN 07380895) 

9 Саопштена три рада на међународним или 

домаћим научним скуповима (категорије М31-

М34 и М61-М64) од избора у претходно звање из 

научне области за коју се бира. 

12 Vasiljević N. (2016): Planiranje predela: od 

tradicionalnog do savremenog koncepta, Drugi 

Simpozijum o  zaštiti prirode  s međunarodnim 

učešćem: „Zaštita prirode - iskustva i 

perspektive“,Pokrajinski zavod za zaštitu 

prirode (ISBN 978-86-915199-7-1) 

Vasiljević N., Radić B., Đorđević, D., Šljukić, B. 

(2015): U susret klimatskim promenama: 

planiranje na predeonim osnovama, Zbornik 

radova Planska i normativna zaštita prostora i 

životne sredine, 287- 302  (ISBN 978-86-6283-

023-4)(APPS) 

Vasiljević N., Radić B. Šljuikić B., Ristić R. (2016): 

Landscape planning and green infrastructure in 

Serbia: From national to Belgrade city planning, 

Proceedings of 5th Fábos Conference on 

Landscape and Greenway Planning - 

Landscapes and Greenways of Resilience, Szent 

István University, Department of Landscape 

Planning and Regional Development, University 

of Massachusetts Amherst, Department of 

Landscape Architecture and Regional Planning, 

Budapest, 01 July, 2016, pp. 389- 397 (ISB: 978-

963-269-549-5) 

Vasiljević N., Radić B. (2016): Planiranje predela 

na loklanom nivou: Primeri dobre prakse, 

Lokalna samouprava u planiranju i uređenju 

prostora i naselja / U susret Evropskim 

integracijama, Asocijacija prostornih planera 

Srbije, Univerzitetu Beogradu Geografski 

fakultet, (ISBN 978-86-6283-040-1) 

Пихлер В., Васиљевић Н., Вујовић С. (2016): 

Предео као савремени медијум планирања 

просторног развоја, Зборник радова са 

Треће међународне конференције Очување 

и унапређење историјских градова, 

Покрајински завод за заштиту споменика 

културе из Петроварадина и Општина 

Сремски Карловци (ISBN 978-86-80929-36-1) 

Bajić L., Pihler V., Vasiljevic N. (2016): Zelena 

infrastruktura kao model integralnog pristupa 

planiranju i resurs lokalnog razvoja, Lokalna 

samouprava u planiranju i uređenju prostora i 

naselja/U susret Evropskim integracijama, 

Asocijacija prostornih planera Srbije, 

Univerzitetu Beogradu Geografski fakultet 

(ISBN 978-86-6283-040-1) 



Đorđević, D., Vasiljević N. (2017): The failure of 

planning endevour in north east border area of 

Serbia towards Bulgaria, Proceedings of 

International Scientific Conference 

GEOBALCANICA, July 2017, pp. 95-102 (DOI: 

http//dx.doi.org/10.18509/GBP.2017.13; UDK: 

711:911(497.11-192:497.2) 

Pihler V., Vasiljević N., Zelenović Vasiljević T. 

(2017): Metodološki okvir za koncipiranje 

PPPPN Kulturnog predela Sremski Karlovci, 

Zbornik radova Planska i normativna zaštita 

prostora i životne sredine  (ISBN 978-86-6283-

051-7)(APPS). 

Vasiljević N., Radić B., Gavrilovic, S. (2014): 

Landscape character metrics: a new 

methodological approach to landscape 

planning, The Third Romanian - Bulgarian- 

Hungarian- Serbian- Conference: Geographical 

research and Cross - Border Cooperation within 

the Lower Basin of the Danube, Srebrno jezero 

(Veliko Gradište) Abstract book, pg. 69 - 70 

(ISBN 978-86-7031-344-6). 

Vasiljević N., Radić B., Đorđević D. (2014): 

Landscape character as a new value of spatial 

planning: a different approach to landscape as 

a part of environmental impact assessment, 

International scientific conference: 

Contemporary development of European rural 

areas, Abstract book (ISBN 978-86-7031-344-6). 

Vasiljević N., Radić B. (2016): Landscape 

planning: landscape character assessment of 

the National park Fruška gora, Book of 

Abstracts of 4th Romanian - Bulgarian- 

Hungarian- Serbian- Conference: Geographical 

research and Cross - Border Cooperation within 

the Lower Basin of the Danube, Faculty of 

Geology and Georaphy - Sofia University and 

Association of Professional geographers and 

Regionalist, Bulgaria (ISBN 978-954-723-179-5). 

Šljukić B., Medarević, M., Borota D., Vasiljević 

N., Obradović S., Petrović N. (2017): Mapping of 

Forest Functions as an Instrument of 

Sustainable Forest Management, International 

Scientific Conference: Forest Science for 

Sustainable Development of Forests, The Book 

of Abstracts, Banja Luka, Bosnia and 

Herzegovina, 7-9, december, 2017.  

10 Оригинално стручно остварење или руковођење 

или учешће у пројекту 

 

 Истраживач на националним пројектима 

III43007 Истраживање климатских промена и 

њиховог утицаја на животну средину – 

праћење утицаја, адаптација и ублажавање 

(Руководилац пројекта: проф. др Ратко 

Кадовић) и TR37008 Одрживо газдовање 

укупним потенцијалима шума у Републици 

Србији (Руководилац пројекта: проф. др 

Милан Медаревић), као и на пројекту 

„Типологија предела за потребе одрживог 

развоја града Београда у складу са 

принципима Европске конвенције о 

пределима“. 



11 Одобрен и објављен уџбеник за ужу област за 

коју се бира, монографија, практикум или збирка 

задатака (са ISBN бројем) 

 Планирање предела: теорије и методе 

(уџбеник, Одлука Наставно-научног већа 

Шумарског факултета бр. 01-2/13 

31.01.2018), Универзитет у Београду, 

Шумарски факултет, стране 253, ISBN 978-86-

7299-274-8, CIP 711.2 COBISS.SR-ID 

264540940) 

12 Објављен један рад из категорије М21, М22 или 

М23 у периоду од последњег избора из научне 

области за коју се бира.   (за поновни избор ванр. 

проф.) 

 – 

13 Саопштена три рада на међународним или 

домаћим научним скуповима (категорије М31-

М34 и М61-М64) у периоду од последњег избора 

из научне области за коју се бира.    (за поновни 

избор ванр. проф) 

 – 

14 Објављена два рада из категорије М21, М22 или 

М23 од првог избора у звање ванредног 

професора из научне области за коју се бира. 

 – 

15 Цитираност од 10 хетеро цитата 

 
 – 

16 Саопштено пет радова на међународним или 

домаћим скуповима (категорије М31-М34 и 

М61-М64) од којих један мора да буде пленарно 

предавање или предавање по позиву на 

међународном или домаћем научном скупу од 

избора у претходно звање из научне области за 

коју се бира  

 – 

17 Књига из релевантне области, одобрен уџбеник 

за ужу област за коју се бира, поглавље у 

одобреном уџбенику за ужу област за коју се 

бира или превод иностраног уџбеника 

одобреног за ужу област за коју се бира, 

објављени у периоду од избора у наставничко 

звање 

 – 

18 Број радова као услов за менторство у вођењу 

докт. дисерт. – (стандард 9 Правилника о 

стандардима...) 

 – 

 

ИЗБОРНИ УСЛОВИ: 

 (изабрати 2 од 3 услова) Заокружити ближе одреднице 
(најмање пo једна из 2 изабрана услова) 

 

1. Стручно-професионални 
допринос 

1 Председник или члан уређивачког одбора научног часописа или 
зборника радова у земљи или иностранству. 
2 Председник или члан организационог одбора или учесник на стручним 
или научним скуповима националног или међународног нивоа. 
3.  Председник или члан у комисијама за израду завршних радова на 
академским специјалистичким, мастер и докторским студијама. 
4. Аутор или коаутор елабората или студија. 



5. Руководилац или сарадник у реализацији пројеката. 
6. Иноватор, аутор или коаутор прихваћеног патента, техничког 
унапређења, експертиза, рецензија радова или пројеката. 
7. Поседовање лиценце. 

2. Допринос академској и 
широј заједници 

1. Председник или члан органа управљања, стручног органа, помоћних 
стручних органа или комисија на факултету или универзитету у земљи 
или иностранству.  
2. Члан стручног, законодавног или другог органа и комисија у широј 
друштвеној заједници. 
3. Руковођење активностима од значаја за развој и углед факултета, 
односно Универзитета. 
4. Руковођење или учешће у ваннаставним активностима студената. 
5.Учешће у наставним активностима који не носе ЕСПБ бодове 
(перманентно образовање, курсеви у организацији професионалних 
удружења и институција или сл.). 
6. Домаће или међународне награде и признања у развоју образовања 
или науке. 

3. Сарадња са другим 

високошколским, 

научноистраживачким 

установама, односно 

установама културе или 

уметности у земљи и 

иностранству 

1. Учешће у реализацији пројеката, студија или других научних 
остварења са другим високошколским или научноистраживачким 
установама у земљи или иностранству. 
2. Радно ангажовање у настави или комисијама на другим 
високошколским  или научноистраживачким установама у земљи или 
иностранству, 
3. Руковођење или чланство у органима или професионалним 
удружењима или организацијама националног или међународног 
нивоа. 
4. Учешће у програмима размене наставника и студената. 
5. Учешће у изради и спровођењу заједничких студијских програма. 
6. Гостовања и предавања по позиву на универзитетима у земљи или 
иностранству. 

1. Стручно-професионални допринос кандидата др Невене Васиљевић се може сагледати кроз: 1. 

чланство у  научном одбору и уређивачком одбору зборника с међународног скупа Планска и 

нормативна заштита простора и животне средине, 2017; 3. менторство израде две докторске 

дисертације које је одобрило Веће Биотехничких наука и чланство у Комисији за оцену и одбрану две 

докторске дисертације (на Архитектонском и Шумарском факултету); менторство у изради (одбрани) 

14 мастер радова и чланство у Комисији за израду и одбрану 8 мастер радова на Шумарском 

факултету и једног мастер рада на Географском факултету; 4. ауторство и коауторство у изради 

студијско-планских аналитичких основа за Просторни план подручја посебне намене Културног 

предела Сремски Карловци (2017), План пошумљавања Београда (2011-2014), План развоја шума у 

Националном парку Фрушка Гора (2013); 5. учешће у реализацији пројектима републичког 

министарства за науку и технологију (Одрживо газдовање укупним потенцијалима шума у Републици 

Србији (TР37008) и Истраживање климатских промена и њиховог утицаја на животну  средину – 

праћење утицаја, адаптација и ублажавање (TР 43007); 7. поседовање лиценце одговорног 

просторног планера  Инжењерске коморе Републике Србије (лиценца бр 100 025 014). 

2. Допринос кандидата др Невене Васиљевић академској и широј заједници се сагледава кроз 

неколико сегмената. 1. Тренутно обавља дужност Шефа Катедре за планирање и пројектовање у 

пејзажној архитектури; члан је Савета и Наставно-научног већа Шумарског факултета и члан је многих 

других факултетских комисија (била је члан Комисије за издавачку делатност и ментор је IV године 



основних академских студија на програму за Пејзажну архитектуру и хортикултуру, била је члан 

комисија за упис студената на све нивое студија као и комисија за избор у наставничка звања). 2. Члан 

је Комисије Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије за стручну 

контролу планских докумената и члан је Националног савета и радне групе за имплементацију 

Европске конвенције о пределу. 5. У оквиру активности перманентног образовања и активности у 

организацији Удружења пејзажних архитеката Србије, била је председник Жирија Шестог салона 

Пејзажне архитектуре (Београд, 2015), а поводом 150 година Савеза инжењера и техничара Србије 

(Београд, 2018) одржала је предавање: Пејзажна архитектура: О концептима и перспективи. Била 

је коаутор публикације Струка у покрету траг у времену, поводом 20 година од оснивања 

Асоцијације просторних планера Србије. Сарадник је удружења Ментор – Консалтинг за оснаживање 

младих и одржала је предавање на тему Семиотика културних предела (Београд, 2018). 6. Као 

коаутор, добитник је Прве награде на 26. Meђунaрoднoм Салону Урбанизма у Нишу у кaтeгoриjи 

регионални просторни планови, просторни планови подручја посебне намене, за рад Просторни 

план подручја посебне намене Сремски Карловци (Ниш, 2017). 

3. Сарадњу са другим високошколским и научноистраживачким установама у земљи и иностранству др 

Невена Васиљевић је остварила деловањем у неколико области. 1. Била је координатор активности 

и представник у руководећем телу (MC) COST акције FP 1204 - Зелена инфраструктура као приступ у 

проучавању и управљању урбаним шумама: повезивање аспеката животне средине с социјалним 

аспекатима (FP 1204 - Green Infrastructure approach: linking environmental with social aspects in studying 

and managing urban forests; 2013-2017). 2. Од школске 2013/2014 па до сада (2017/2018) др Невена 

Васиљевић је ангажована као наставник на мастер академским студијама на Просторном планирању 

– Географском факултету Универзитета у Београду и води студио Планирање предела. У истом 

периоду је ангажована као предавач по позиву на мастер академским студијама на Архитектонском 

факултету Универзитета у Београду – Интегрални урбанизам. 3. Члан је Удружења пејзажних 

архитеката Србије. 

 

III - ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ 

На основу критеријума дефинисаних у члану 64. став 11. Закона о високом образовању („Сл. гласник 

РС“, бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15, 68/15, 88/17) и члану 43. став 1. тачка 20. 

Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 201/18), као и на основу 

Правилника о минималним условима за избор у звање наставника на Универзитету („Гласник 

Универзитета у Београду“, број 192/16) и Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања 

радног односа наставника универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 200/17) 

Комисија констатује да др Невена Б. Васиљевић испуњава све услове прописане наведеним актима 

за избор у звање наставника - ванредног професора на Универзитету у Београду – Шумарски факултет, 

и то: искуство у педагошком раду са студентима (више од 20 година) и способност за наставни рад 

која је потврђена оценом од 4,45 - 4,87 на студентским анкетама на којима је, од стране студената, у 

периоду од 2013-2018. године оцењивана за наставни рад; два рада објављена у научном часопису 

са SCI листе после избора у звање доцента (кандидат их има 2); саопштена три рада у категоријама 

М31-М34 или у категоријама М63-М64 (кандидат има 12 радова); одобрен и објављен уџбеник за ужу 

научну област за коју се бира. 



На основу проученог конкурсног материјала који је др Невена Б. Васиљевић приложила, Комисија 

закључује да је у досадашњем научном, педагошком и стручном раду кандидат остварио адекватан 

ниво квалитета постигнутих резултата којим испуњава услове наведене у Конкурсу. Имајући у виду 

све наведено, може се закључити да кандидат испуњава све потребне услове да се изабере у звање 

ванредног професора и на основу тога Комисија предлаже Изборном већу Универзитета у Београду 

– Шумарског факултета да др Невену Б. Васиљевић изабере у звање ванредног професора за ужу 

научну област Пејзажна архитектура и хортикултура, на Универзитета у Београду – Шумарском 

факултету. 

 

У Београду, 

02. јул 2018. године 

 

                                                                                         Чланови комисије 

  

 

__________________________________________ 

др Мирјана Оцокољић 
редовни професор 

Универзитет у Београду – Шумарски факултет 

  

 

__________________________________________ 

др Драгица Обратoв-Петковић 
редовни професор 

Универзитет у Београду – Шумарски факултет 

  

 

__________________________________________ 

др Даворин Газвода  
редовни професор 

Универзитет у Љубљани - Биотехнички факултет  

  

 

__________________________________________ 

др Ратко Ристић  
редовни професор 

Универзитет у Београду – Шумарски факултет 

  

 

__________________________________________ 

др Саша Милијић 
научни саветник  

Институт за архитектуру и урбанизам Србије 

 


