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Образац 4 В 

 

В) ГРУПАЦИЈА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА  

 

 

С А Ж Е Т А К 

ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА  

ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ  

 
I - О КОНКУРСУ 

 

Назив факултета: Универзитет у Београду, Саобраћајни факултет 

Ужа научна, oдносно уметничка област:  Урбанизам и саобраћај 

Број кандидата који се бирају:   1 

Број пријављених кандидата:    1 

Имена пријављених кандидата: 

1.  др Светлана Батарило 

 

 

II - О КАНДИДАТИМА 

1) - Основни биографски подаци 
 

- Име, средње име и презиме:   Светлана, Јозо, Батарило 

- Датум и место рођења:  19.10.1970, Београд 

- Установа где је запослен:       Универзитет у Београду, Саобраћајни факултет 

- Звање/радно место:        Доцент 

- Научна, односно уметничка област:  Урбанизам и Саобраћај 

 

2) - Стручна биографија, дипломе и звања 
 

Основне студије: 

- Назив установе:    Архитектонски факултет Универзитета у Београду 

- Место и година завршетка:   Београд, 1996. год. 
 

Докторат: 

- Назив установе:   Архитектонски факултет Универзитета у Београду 

- Место и година одбране:  Београд, 2016. год 

- Наслов дисертације:          „Улога конзумеризма у формирању морфологије града“ 

- Ужа научна, односно уметничка област: Урбанизам  
 

Досадашњи избори у наставна и научна звања: 

- лице обдарено за научно-истраживачки рад  1996.  

- асистент приправник                        2001. 

- асистент                                             2011. 

- асистент (реизбор)                 2015. 

- доцент                  2016. 
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3) Испуњени услови за избор у звање ДОЦЕНТА 
 
 

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 

није потребно организовати, јер је 

само један кандидат пријављен 

2 
Позитивна оцена педагошког рада у студентским 

анкетама током целокупног претходног изборног 

периода 

3,98 

(2015-2020) 

3 Искуство у педагошком раду са студентима 23 године 

 

 

 (заокружити испуњен услов за звање у које се бира) 
Број менторства /учешћа 

у комисији и др. 

4 Резултати у развоју научнонаставног подмлатка 

- Члан Комисије за припрему 

извештаја за избор асистента са 

докторатом на 

Департману за урбанизам на 

Архитектонском факултету 

Универзитета у Београду /2020./ (1) 

- Члан Комисије за припрему 

извештаја за избор доцента на 

Саобраћајном факултету 

Универзитета у Београду, ужа 

научна област Урбанизам и 

Саобраћај /2021./ (1) 

5 
Учешће у комисији за одбрану три завршна рада на 

академским специјалистичким, мастер или докторским 

студијама 
Није применљиво 

 

 

 
(заокружити испуњен услов за 

звање у које се бира) 

Број радова, 

саoпштења, 

цитата и др. 

Навести часописе, скупове, књиге и 

друго 

6 
Објављен један рад из категорије 

М21; М22 или М23 из научне 

области за коју се бира 

1 (M22) М22 Gajić, R., Golubović-Matić, D., Mitrović, 

B., Batarilo, S., Kordić, M. (2021) The 

Methodology for Supporting Land Use 

Management in Collective Housing towards 

Achieving Energy Efficiency: A Case Study of 

New Belgrade, Serbia, Land 10, no. 1: 42, 

ISSN 2073-445X, 

https://www.mdpi.com/2073-445X/10/1/42, 

DOI: 10.3390/land10010042, (IF2019=2,429) 

7 
Саопштена два рада на научном 

или стручном скупу (категорије 

М31-М34 и М61-М64). 

(укупно /од 

посл. избора): 

21/13 
 

Одабране референце одговарајуће 

категорије после претходног избора у 

звање доцента наведене су иза 

табеле као ставке од [1] до [7] 

https://www.mdpi.com/2073-445X/10/1/42
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2/2 (M31) 

15/10 (M33) 

3/1 (M34) 

1/0 (M63) 

 

8 

Објављена два рада из категорије 

М21, М22 или М23 од првог 

избора у звање доцента из научне 

области за коју се бира 

 Није применљиво 

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 

 Није применљиво 

10 
Оригинално стручно остварење 

или руковођење или учешће у 

пројекту 
  Није применљиво 

11 

Одобрен и објављен уџбеник за 

ужу област за коју се бира, 

монографија, практикум или 

збирка задатака (са ISBN бројем) 

 Није применљиво 

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) 

 Није применљиво 

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) 

 Није применљиво 

14 

Објављена два рада из категорије 

М21, М22 или М23 од првог 

избора у звање ванредног 

професора из научне области за 

коју се бира. 

 Није применљиво 

15 Цитираност од 10 хетеро цитата  Није применљиво 

16 

Саопштено пет радова на 

међународним или домаћим 

скуповима (кат. 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 

 Није применљиво 
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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 

 Није применљиво 

18 

Број радова као услов за 

менторство у вођењу док.дисерт. 

– (стандард 9 Правилника о 

стандардима...) 

 Није применљиво 

 
 

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. 
- Учесник у реализацији неколико научно-стручних скупова са 

међународним учешћем (у организацији СТРАНД _Асоцијација за 

развој одрживе урбане заједнице), као модератор (2020)  

- Учешће на укупно 25 међународних и домаћих конференција; после 

претходног избора у звање доцента, на 13 међународних и једној 

домаћој (за изабране референце – погледати тачку 7. Сажетка под 

ОБАВЕЗНИМ УСЛОВИМА   

3. Председник или члан у комисијама за израду завршних радова на 

академским специјалистичким, мастер и докторским студијама. 

- Члан комисије за одбрану једног завршног рада на основним 

академским студијама, на Саобраћајном факултету Универзитета у 

Београду (2020) 
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. 

- Учесник у организацији неколико научно-стручних скупова са 

међународним учешћем (у организацији СТРАНД _Асоцијација за 

развој одрживе урбане заједнице), као рецензент већег броја 

научних радова (2016, 2020) 

7. Поседовање лиценце. 
- Кандидат има положен Стручни испит за дипломираног инжењера 

архитектуре (Инжењерска комора Србије бр. 14-09/3546)  
 

2. Допринос академској и 

широј заједници 

1. Председник или члан органа управљања, стручног органа, 

помоћних стручних органа или комисија на факултету или 
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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.). 

- Предавање Град потрошње – Промене у морфологији градских 

простора под утицајем конзумеризма, у оквиру циклуса Друштво и 

Дигитални Медији, на Коларчевом народном Универзитету, 

03.септембра 2017. године, Београд 

6.  Домаће или међународне награде и признања у развоју образовања 

или науке. 

- Добитник Повеље коју је Савез Инжењера и Техничара Србије, 2018. 

године доделио поводом 150 година постојања а у знак признања за 

изузетне резултате и заслуге у остваривању циљева и задатака 

Савеза. 

 

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. 
- Комисија за избор асистента са докторатом (на Департману за 

Урбанизам) Архитектонског факултета Универзитета у Београду 

(2020). 

3. Руковођење или чланство у органима или професионалнм 

удружењима или организацијама националног или међународног 

нивоа. 
- Члан је професионалних удружења националног нивоа (Друштво 

архитеката Београда, Удружење инжењера Београда)  

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. 
 

*Напомена: На крају табеле кратко описати заокружену одредницу 

 

 

СПИСАК ОДАБРАНИХ ПУБЛИКАЦИЈА – ДОДАТАК УЗ ТАЧКУ 7 

У периоду од последњег избора  

(изабрани радови одговарајуће категорије у којима је кандитакиња први или једини аутор): 
 

[1] М31 Batarilo, S., (2018)  The City as a Means of Differentiation / the Centre of Consumption 

and an Object to Consume, Third International Conference on Digital Age - Going Digital: 

Innovation in Art, Architecture, Science and Technology in Digital Era, STRAND, Belgrade, 7-8. 

June, 2018. ISBN 978-86-89111-17-0,  COBISS.SR-ID 265967372, pp. 189-198 

[2] М31 Batarilo, S., (2016)  Space / Place of the Contemporary City - The Impact of 

Consumerism on the Morphology of the City, International Scientific Conference and Exhibition, 
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"On Architecture: Scale of Design FROM MICRO TO MACRO", STRAND, Belgrade, 1-2. 

Decembar, 2016. ISBN 978-86-89111-13-2, COBISS.SR-ID 227491852, pp. 34-42 

 

[3] М 33  Батарило, С., (2021) Нови јавни простор: надзирање VS илузија сигурности, XIII 

Научно – стручна Конференција са међународним учешћем „Политика и просторни развој на 

локалном нивоу: Транзиција у Србији и изазови 21-ог века“, 28. мај 2021. године, Београд 

Србија, Удружење инжењера Београда, Београд, 2021, ISBN-978-86-915671-9-4  COBISS.SR-

ID 38413065, ст. 126-135 
[4] М33 Батарило, С., Кордић, М. (2020) Потрошња као феномен савременог града и њен 

утицај на град, Зборник радова са XII Научно стручне конференције са међународним 

учешћем: "Управљање урбаним развојем, прилагодљив град и заштита простора и животне 

средине", УИБ, Београд, 16. Септембар 2020. ISBN 978-86-915671-8-7, COBISS.SR-ID 

17409289, ст. 96-108 
[5] M33 Batarilo, S., Kordić M., Gajić R., (2019) City space as a means of differentiation: 

Symbolic importance of consumption spaces, International Scientific Conference: Post-Socialist 

Transforation of the City, 12-13 november, 2019, Novi Sad, University of Novi Sad, Faculty of 

Philosophy, department of Sociology, pp 29-42, ISBN 978-86-6065-550-1 
[6] М33 Батарило, С., Гајић, Р., Кордић, М. (2019) Контрола физичког простора из 

виртуелног простора – пример шопинга, Зборник радова са XI Научно стручне конференције 

са међународним учешћем: „Бесправна градња, легализација, заштита урбаних средина, 

простора, ресурса, историјског и културног наслеђа и животне средине“, УИБ, Београд, 

Србија, 31. мај 2019. ISBN 978-86-915671-7-0, COBISS.SR-ID 276624908, ст. 198-206 
 

[7] М34 Батарило, С. (2018) Шопинг у виртуалном простору – утицај на физички простор, 

Зборник радова са X научно-стручне конференције са међународним учешћем "Планирање, 

Интереси, Заштита Простора и Животне Средине", УИБ, Београд, 14. Децембар 2018. ISBN 

978-86-915671-6-3, ст. 258-259  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




