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ИЗБОРНОМ ВЕЋУ  

АРХИТЕКТОНСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ 

 

ИЗВЕШТАЈ 

Комисије за избор једног наставника у звање доцента за ужу научну област: 
„Историја, теорија и естетика архитектуре и визуелних уметности и обнова 
градитељског наслеђа“ на Департману за архитектуру на Архитектонском 
факултету у Београду 

 

На основу предлога Департмана за архитектуру, декан Архитектонског факултета, проф. 
др Владан Ђокић, донео је одлуку бр. 01-2257/1 од 06.11.2014. године о расписивању 
конкурса за избор једног Наставника у звање доцента за ужу научну област „Историја, 
теорија и естетика архитектуре и визуелних уметности и обнова градитељског 
наслеђа“, на Департману за архитектуру Архитектонског факултета у Београду (у даљем 
тексту: Факултет). 

Конкурс је објављен у недељном листу Националне службе за запошљавање „ПОСЛОВИ“, 
број 595, дана 12. 11. 2014. године, а у складу са Општим и посебним условима 
предвиђеним чланом 65 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 
- аутентично тумачење, 97/08, 44/2010 и 93/12, 89/13 и 99/14), Статутом Универзитета у 
Београду („Гласник УБ“, бр. 131/06, 140/07, 143/08, 150/09, 160/11 и 162/11) и Статутом 
Факултета („Сл. билтен АФ“, бр. 80/08, 84/2010, 88/12 и 89/12 - пречишћен текст и 98/14) 
и Законом о раду („Сл. гласник РС“, бр.24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14).  

Конкурс је расписан ради заснивања радног односа наставника, на одређено време, у 
трајању од пет година. 

Одлуком Изборног већа факултета бр. 01-2283/2-4.2 од 17.11.2014. године, образована је 
Комисија за припрему извештаја за избор, у саставу: 

• др Владимир Мако, дипл.инж.арх., председник Комисије 
редовни професор Универзитета у Београду, Архитектонски факултет  

• др Љиљана Благојевић, дипл.инж.арх., члан Комисије 
ванредни професор Универзитета у Београду, Архитектонски факултет 

• др Миoдраг Шуваковић, члан Комисије 
редовни професор Универзитета уметности у Београду, Факултет музичке уметности.  

 

На основу члана 118 Статута Факултета (Услови за избор у звање наставника) приликом 
избора у звање наставника вреднују се следећи елементи: 

1 
 



1. Оцена о резултатима научно истраживачког, односно уметничког рада кандидата,  
2. Оцена о резултатима педагошког рада кандидата,  
3. Оцена о ангажовању кандидата у развоју наставе и развоју других делатности 
Факултета,  
4. Оцена резултата кандидата постигнутих у обезбеђењу научно-наставног, односно 
уметничког подмладка,  
5. Оцена учешћа у стручним организацијама и другим делатностима од значаја за развој 
научне области и високошколске установе.  

На основу члана 119. став 2. Статута Факултета у звање доцента може бити изабрано лице 
које има научни назив доктора наука, односно доктора уметности и научне, односно 
стручне радове објављене у научним часописима или зборницима са рецензијама.   

На основу члана 122 Статута Факултета (Уже научне и уметничке области) ужа научна и 
уметничка област „Историја, теорија и естетика архитектуре и визуелних уметности и 
обнова градитељског наслеђа“ у оквиру области Архитектура, има искључиво научни 
карактер, због чега је Комисија у обавези да вреднује посебно резултате научно 
истраживачког рада кандидата. 

Поред наведених критеријума прописаних општим актима Факултета, Комисија је 
приликом избора кандидата у обавези да се придржава Критеријума за стицање звања 
наставника на Универзитету у Београду за групацију техничко-технолошких наука - 
услови утврђени законом и ближи критеријуми 
(http://www.bg.ac.rs/files/sr/univerzitet/univ-propisi/Zbirka_propisa_oktobar2013.pdf).   

Извештај Комисије садржи:  

1. Биографске и библиографске податке о свим пријављеним кандидатима  
2. Проширен Извештај о кандидатима који испуњавају услове и критеријуме конкурса 
3. Закључно мишљење и предлог Комисије 

  

На расписан конкурс у предвиђеном року приспеле су пријаве за четири кандидата: 

- др Радован Поповић, проф. социологије (бр. пријаве 02-2313/1 од 19. 11. 2014. године) 

- др Лејла Вујичић, дипл. инж. арх. (бр. пријаве 02-2355/1 од 27. 11. 2014. године) 

- др Мила Николић, дипл. инж. арх. (бр. пријаве 02-2360/1 од 27. 11. 2014. године) 

- др Рената Јадрешин-Милић, дипл. инж. арх. (бр. пријаве 02-2358/1 од 27. 11. 2014. 
године). 

 

Након темељне анализе поднетих пријава Комисија има задовољство да поднесе  

ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА 
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БИОГРАФСКИ И БИБЛИОГРАФСКИ ПОДАЦИ КАНДИДАТА 

1. ДР РАДОВАН ПОПОВИЋ 

1.0 БИОГРАФИЈА 
1.1. Oсновни подаци 
Др Радован Ж. Поповић рођен је 01.07.1975. године у Сремској Митровици. 
 
1.2. Подаци о образовању 
1.2.1. Основне студије: 
1999.  Дипломирао на Универзитету у Новом Саду - Филозофски факултет, група за 
филозофију и социологију, и стекао звање професора социологије. 
1.2.2. Магистарске студије: 
- 
1.2.3. Докторске студије: 
2009.  Интердисциплинарне студије теорије уметности и медија, Универзитет уметности 
у Београду. Теза: „Херменеутичка и структуралистичка теорија визуелног текста“. 
Академски назив доктор наука – теорија уметности и медија.  
1.2.4. Додатнe квалификације: 
2010. (09.04. – 09.07.) студијски боравак у Бечу на позив Института за науке о култури и 
историју позоришта у саставу Аустријске академије наука (Österreichische Akademie der 
Wissenschaften, Zentrum Kulturforschungen, Institut für Kulturwissenschaften und 
Theatergeschichte) 
Познавање језика: енглески, немачки, француски, латински и старогрчки. 
 
2.0 РАД У НАСТАВИ 
- 
2.1. Јавна предавања 
- Уметност као начело и норма – теорија уметности у доба класицизма. Академија 
уметности у Новом Саду, Отворена катедра Центра за истраживање уметности, 24. 02. 
2014. 
- Сентимент и доживљај – уметност као доживљајна непосредност у преромантизму и 
романтизму. Академија уметности у Новом Саду, Отворена катедра Центра за 
истраживање уметности, 03. 03. 2014. 

 

3.0 НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД  
3.1. Научни, односно стручни радови објављени у научним часописима или 
зборницима, са рецензијама. 
3.1.1. Радови објављени у научним часописима са SCI, SSCI или АНCI листе 
- 
3.1.2. Радови објављени у домаћeм научном односно стручном часопису  
- „Означитељ и означено у ’De signatura rerum’ Јакоба Бемеа“, Зборник Матице српске за 
друштвене науке бр. 124 (2008) 
- „Преузимање програмских матрица репрезентације и извођења стварности из ’првог 
света’: Серијал 'Велики Брат’ и инферналност поново стеченог раја“, Зборник Матице 
српске за друштвене науке бр. 128 (2010) 
- „Херменеутика опажања: Хијерархизација тумачења визуелног текста у 
интерпретативном поступку Ханса Зедлмајра“, Зборник Матице српске за ликовне 
уметности бр. 40 (2012) 
 
3.1.3. Научна монографија, или поглавље у монографији са више аутора 
- „Теорија и филозофија уметности Бечке школе историје уметности“, у: Фигуре у покрету. 
Савремена западна естетика, филозофија и теорија уметности. (ур) Мишко Шуваковић и 
Алеш Ерјавец (2009) 
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- „Алојз Ригл и Бечка школа историје уметности на прелазу из XIX у XX век“, у: Фигуре у 
покрету. Савремена западна естетика, филозофија и теорија уметности. (ур) Мишко 
Шуваковић и Алеш Ерјавец (2009) 
- „Конституисање модерног ликовног израза на југословенском простору у другој 
половини XIX и почетком XX века“. Историја уметности у Србији, XX век, том III, (ур) 
Мишко Шуваковић, Орион арт, Београд, 2014. 
 
3.1.4. Остали радови 
- Тома Аквински: Проблем каузалитета (превод са латинског језика), Сремска Митровица 
(2006) 
- Кенет Кларк: Акт - Разматрање идеалне форме (превод са енглеског језика), рр. 
543,1бВК 978-86-909783-5-9; Двери, Београд (2014) 
- Текст каталога изложбе Палете младих, Културни центар Врбас, Врбас (2012) 
- Текст каталога изложбе слика Марине Војводић, галерија „Лазар Возаревић“, Сремска 
Митровица, (2012) 
- „Оглед о успостављању појма оријентализма - могући правци реинтерпретације“. 
Зборник Центра за истраживање уметности. Академија уметности у Новом Саду (2014) 
- „Формално-композиционе карактеристике оријенталистичких слика Паје Јовановића“ 
Зборник Академије уметности у Новом Саду (2014) 
- „Преображаји теоријско-уметничких схватања - теорија уметности у другој половини 
XVIII и првој половини XIX века“. Зборник Академије уметности у Новом Саду (2015) 
(прихваћен рукопис) 
 
3.1.5. Учешће у научним и стручним семинарима и конференцијама, чланство у 
организационим одборима научних и стручних скупова 
- 
 
4.0 УЧЕШЋЕ У НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИМ ПРОЈЕКТИМА 
- 

 

5.0 АКТИВНОСТ У ПРОФЕСИОНАЛНИМ УДРУЖЕЊИМА 

- Удружење за естетику архитектуре и визуелних уметности Србије 
- Association of Art Historians (memb.card nr. 6802) 
- Члан скупштине Матице српске 

 

Прегледом и темељном анализом приспеле пријаве др Радована Поповића Комисија је 
констатовала да је кандидат приложио потребну документацију тражену условима 
конкурса, те да испуњава све формалне услове конкурса. Међутим, како се у пријави не 
наводи искуство у настави, учешће у научним и стручним семинарима и конференцијама, 
учешће у научно-истраживачким пројектима, а у публикованим радовима кандидата др 
Радована Поповић нема „најмање један рад објављен у научном часопису са SCI листе, 
односно у часопису са SSCI или AHCI листе“ као што је прописано „Критеријумима за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду“ (услови утврђени законом и 
ближи критеријуми) за групацију техничко-технолошких наука, Комисија не може узети 
пријаву кандидата др Радована Поповића у даље разматрање. 
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2. ДР ЛЕЈЛА ВУЈИЧИЋ 

1.0 БИОГРАФИЈА 
1.1. Oсновни подаци 
Др Лејла Н. Вујичић рођена је 26.02.1971. године у Задру, Хрватска. 
 
1.2. Подаци о образовању 
1.2.1. Основне студије: 
1997. Дипломирала на Универзитету у Београду - Архитектонски факултет и стекла 
звање дипломирани инжeњер архитектуре. 
1.2.2. Магистарске студије: 
2001. M.S.Arch, University of Cincinnati, Cincinnati, OH, Teза: Mise en Scene of the city: 
Investigation into Theatrical Space of the City  
1.2.3. Докторске студије: 
2010. Ph.D. in Architecture, University of Pennsylvania, Philadelphia, PA, Дисертација: Models  
of  Historical   Time  in  the  Italian  Post-war  Architecture   Culture, 1954- 1977 
1.2.4. Додатнe квалификације:  
Auto-Cad 2014 (high level of proficiency), Revit (basic knowledge), Photoshop, Adobe 
Illustrator, Microsoft Office Package, In Design (basic knowledge) 
Fluent in English and Serbian 
Good reading knowledge of Italian, Basic Communication Skills in Italian 
Стипендије, награде и признања: 
Salvatori Research Award 2010, University of Pennsylvania, Center for Italian Studies  
Salvatori Research Award 2009, University of Pennsylvania, Center for Italian Studies  
Salvatori Research Award 2008, University of Pennsylvania, Center for Italian Studies  
Will M. Melhorn Scholarship for outstanding work in the theory sequence 2004, University of 
Pennsylvania Graduate School of Design 
Graduate Fellowship 2002-2006, University of Pennsylvania  
Graduate Fellowship 1999-2001, University of Cincinnati 
Познавање језика: енглески, италијански. 
 
2.0 РАД У НАСТАВИ 
2010 – 2011 Предавач/асистент: Lecturer/Teaching Assistant - University of Pennsylvania, 

Graduate Program, Course Titles: "Topics in Modern Architecture", "Discourse 
Networks: Histories, Theories and Practices". 

2008 Асистент: Teaching Assistant - Architectural Studio, University of 
Pennsylvania, Undergraduate Program (један семестар). Teaching 
Assistant/Instructor - University of Pennsylvania, Graduate Program Course 
Titles: "Episodes in the History of Modern Architecture", "Architecture and the 
City" (један семестар). 

2006 - 2007  Асистент: Teaching Assistant - University of Pennsylvania, Graduate Program,  
Course Titles: "Parallax and Formlessness Probing Modernity," "The Urban 
Situations of Architectural  Order" 

Мај 2001.      Асистент у студију: Numerous critique reviews in the Undergraduate and 
Graduate Program at Penn. Visiting studio critic at Temple School of Architecture. 

 
2.1 Јавна предавања 
- Models  of  Historical  Time  in  the  Italian  Post-war  Architecture  Culture,  1953-1977, 
University of Pennsylvania, December 2010 
- Continuities and Discontinuities in the Postwar Italian Architecture Culture (1953-1977), PhD talk, 
University of Pennsylvania, November 2007 
 
3.0 НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД 

- 
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5.0 АКТИВНОСТ У ПРОФЕСИОНАЛНИМ УДРУЖЕЊИМА 

- 

 
 
 

Прегледом и темељном анализом приспеле пријаве др Лејле Вујичић Комисија је 
констатовала да је кандидаткиња уз своју конкурсну пријаву доставила стране 
високошколске јавне исправе - диплома о стеченом научном називу доктор наука. 
Кандидаткињи др Лејли Вујичић је тражена допуна конкурсне документације, односно 
исправа којом се потврђује да је диплома доктора архитектуре издата у иностранству 
изједначена са домаћом јавном исправом (доказ о признатим страним јавним исправама - 
диплома о стеченом научном називу доктор наука), али иста није достављена Факултету. 
Након консултација са Секретаром Факултета (дописи број 02-2415/1, 02-2415/2), 
Комисија констатује да је пријава кандидаткиње др Лејле Вујичић непотпуна и да 
кандидаткиња не испуњава све формалне услове конкурса.  

Осим наведеног, кандидаткиња др Лејла Вујичић нема публиковане научне радове, нити 
„најмање један рад објављен у научном часопису са SCI листе, односно у часопису са SSCI 
или AHCI листе“ како је прописано „Критеријумима за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду“ (услови утврђени законом и ближи критеријуми) за групацију 
техничко-технолошких наука, те Комисија не може узети пријаву кандидаткиње др Лејле 
Вујичић у даље разматрање. 

  

6 
 



3. ДР МИЛА НИКОЛИЋ 

1.0 БИОГРАФИЈА 
1.1. Oсновни подаци 
Др Мила Љ. Николић рођена је 27.11.1971. године у Панчеву. 
 
1.2. Подаци о образовању 
1.2.1. Основне студије: 
1999. Дипломирала на Универзитету у Београду - Архитектонски факултет и стекла 
звање дипломирани инжeњер архитектуре. Награда за најбољи дипломски рад. 
1.2.2. Магистарске студије: 
2003. Institute for Housing and Urban Development Studies, Erasmus Universiteit Rotterdam, 
Развој градских центара и становање у транзиционим економијама. --- Теза: "Successful 
City: Urban Regeneration, Flagship Projects, Public Spaces and Events = Успешни град: Урбана 
регенерација, иконички пројекти, јавна места и догађаји" 2004. ETSAB, Universitat 
Politecnica de Catalunya, Barselona.  
2004. Teza: "Museo y ciudad: Doble exposicion. Plan de museos de Barcelona 1985 = Музеј и 
град: Двострука експозиција. План музеја Барселоне 1985."  
2006. Fundacio UPC, Universitat Politecnica de Catalunya, Барселона. Архитектура Барселоне 
- специјализација 
1.2.3. Докторске студије: 
2011. ETSAB, Universitat Politecnica de Catalunya, Барселона. Теорија и историја 
архитектуре. Дисертација: "Ciudad de museos. Clusteres de museos en la ciudad 
contemporanea = Град музеја. Кластери музеја у савременом граду". Summa situaude са 
сертификатом Doctor Europeaus. 
1.2.4. Додатнe квалификације:  
Стипендије, награде и признања: 
2012. Република Србија, АП Војводина, Покрајински секретаријат за научни и 

технолошки развој, финансирани истраживачки пројекат. 
2010. UPC Talent Center, Universitat Politècnica de Catalunya, школарина за 

постдипломски executive program/специјализацију. 
2009. Министарство спољних послова Холандије, програм МАТRА, за постдипломски 

курс IНS + СоРlan + NUFFIC 
2005-06.  Universitat Politècnica de Catalunya, школарина и истраживачка стипендија за 

докторске студије. 
2002-05. Министарство за спољне послове и кооперацију Шпаније - Шпанска агенција 

за међународну сарадњу (МАЕС- АЕСI), школарина и стипендија за докторске 
студије на UРС, Барселона. 
2003. Министарство спољних послова Холандије, програм МАТRА, 
школарина и стипендија за постдипломску специјализацију у IНC - Erasmus 
Universiteit, Ротердам. 

2000-01.  Универзитет у Београду, Архитектонски факултет, таленат за научно-
истраживачки рад. 

1999-2002.Универзитет у Београду, Архитектонски факултет, школарина за 
постдипломске магистарске студије Архитектонско-урбанистичко 
пројектовање (М.А.) и Историја и развој теорија архитектуре (М.Sс.). 

1996. Министарство за науку и технологију Републике Србије, програм међународне 
научне сарадње, за учешће на Међународном форуму младих архитеката у 
Паризу. 

1995-96.   Министарство за образовање Републике Србије, Републичка фондација за 
научни и уметнички подмладак, стипендија за дипломске студије и школарина 
за курсеве страних језика на Коларчевом народном универзитету. 

1994. Сорош фондација, за стручну праксу и усавршавање у иностранству. 
1992-94.    "Синтеза" - Београд, стипендија за дипломске студије архитектуре. 
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1990-92.  "Прогрес" - Словењ Градец, стипендија за дипломске студије архитектуре. 
Међународна признања 
2008. Прва награда на отвореном конкурсу за Pabelló polideportiu del Club de Natació, 

Tárrega, ca Castellvi Arquitectes i Ros-Sutrias Arquitectes. 
1999. Трећа награда IX међународног салона урбанизма у категорији студентских 

радова за Идејно урбанистичко-архитектонско решење кварта Аустерлиц на 
левој обали Сене у Паризу, део дипломског пројекта. 

1994. Посебно признање Светског форума младих архитеката, на међународном 
конкурсу ФОРУМ-а за урбану реинтеграцију локације Радио-Пина у Ресифеу, 
Бразил. 

Национална признања 
2001. Награда Универзитета у Београду из Фонда "Сестре Булајић" за најбољи 

дипломски рад одбрањен на АФ између јуна 1999. и јуна 2000.г. 
2000. Прва награда (подељена) на позивном Конкурсу за урбанистичко-

архитектонско решење стамбеног блока у Панчеву, АУПА 2000: Јединство 
различитости. 

1992. Награда Архитектонског факултета Универзитета у Београду из Фондације 
"Владимир М. Лазић" за најбоље резултате постигнуте на предмету Ликовно 
образовање (додељена једини пут). Самостална изложба. 

 
2.0 РАД У НАСТАВИ 
2013 -   Доцент у области архитектуре и урбанизма (историја, теорија и критика 

савремене архитектуре и урбанизма, архитектонско пројектовање, урбанизам). 
Факултет за градитељски менаџмент - Архитектура, Универзитет „Унион - 
Никола Тесла“, Београд, RS. 

2012-13.  Доцент у области архитектуре и урбанизма (архитектонско и урбанистичко 
пројектовање, теорија и историја). Департман за архитектуру, Факултет 
техничких наука и информационих технологија, Интернационални Бурч 
универзитет, Сарајево, ВА. 

2009-10.  Припрема постдипломског магистарског програма Привремени урбани 
дизајн: Одрживи догађаји у јавним просторима. Istituto Europeo di Design, 
Барселона, ЕS. 

1999-2002.Асистент/сарадник у настави (таленат за научно-истраживачки рад/ 
асистент-приправник и сарадник по уговору и позиву) у области 
архитектонског пројектовања. 

 2001-02.  Сарадник по позиву на предметима Синтезни пројекат 1, 2 и 3 у 
архитектонском студију проф. арх. Василија Милуновића. 
2000-01. Таленат-сарадник у настави на предметима Синтезни пројекат 1, 2 и 
3 (породично и вишепородично становање, јавни и комерцијални објекти) и 
Процес пројектовања у отвореном архитектонском студију проф. арх. Милана 
Лојанице 

 1999. Сарадник по позиву на предметима Синтезни пројекат 1, 2 и 3 у 
пројектантском студију проф.арх. Александра Кековића. 

 Катедра за архитектонско-урбанистичко пројектовање, Архитектонски 
факултет, Универзитет у Београду.  

1997-98. Студент-демонстратор на предмету Архитектонско цртање. Катедра за 
визуелне комуникације, Архитектонски факултет, Универзитет у Београду. 

 
2.1 Јавна предавања 
- 
 
3.0 НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД 
3.1 Научни, односно стручни радови објављени у научним часописима или 
зборницима, са рецензијама 
3.1.1. Радови објављени у научним часописима са SCI, SSCI или AНCI листе 
- 
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3.1.2. Зборници  међународних научних скупова: 
3.1.2.1 Предавање по позиву са међународног скупа штампано у целини (М31) 
- Nikolić, Mila: „City of Museums. Museum Cluster in the Contemporary City“. Ballarin, Matteo 
and Maddalena Dalla Mura (eds.): Museum and Design Disciplines. Venecija: Università IUAV di 
Venezia, 2012, 147-161. ISBN 978-8-88-769777-3. 
3.1.2.2 Саопштење са међународног скупа штампано у целини (M33) 
- Nikolić, Mila: „Culture and Ideology in the City Structure. From Cultural Acropolis to City of 
Knowledge“. Mako, Vladimir, Mirjana Roter Blagojević and Marta Vukotić Lazar (eds.): 
Interantional Conference ARCHITECTURE AND IDEOLOGY Proceedings, September 28-29, 2012, 
Belgrade, Serbia. Belgrade: University of Belgrade Faculty of Architecture, 2012, 772-781. ISBN 
978-86-7924-083-5 
- Nikolić, Mila: „City of Museums: Museum Cluster as a Manifesto of the Paradigm Shift“. 
Proceedings of the 6th Conference of the International Forum on Urbanism TOURbanISM-
toURBANISM, January 25-27, 2012, Barcelona. Barcelona: Escola Tècnica Superior 
d’Arquitectura de Barcelona – UPC, IFOU, 2012, 1-10. ISBN 978-84-8157-620-7 
- Nikolić, Mila: „Ciudad con éxito: Regeneración urbana, proyectos emblemáticos, espacios 
públicos y eventos“. Lluis i Vidal-Folch, Ariadna y Gabriela Dalla-Corte Caballero (eds): Jornades 
Pensar y Vivir la Ciudad: estrategias y dinámicas sociales en los espacios urbanos = Jornades Pensar 
i Viure la Ciutat: estratègies i dinàmiques socials en eis espais urbans, Barselona: Institut Català de 
Cooperació Iberoamericana, 2004. D.L. B-44702-2004 
3.1.2.3 Саопштење са међународног скупа штампано у изводу (M34) 
- Nikolić, Mila: „Museums and City – Double Exposition. Museum Clusters in Contemporary 
Urban Regeneration“. Binayak Rath, Amit Ray, Munmun Jha (eds): 12th International Planning 
Hostory Society Conference Cross National Transfer of Planning Ideas and Local Identity, New 
Delhi, December 11-14, 2006. Book of Abstracts, Abs. 150. New Delhi: Indian Institute of 
Technology Kanpur, International Planning History Society, 2006 
 
3.2 Научна монографија, или поглавље у монографији са више аутора  
- Николић, Мила: "Кластери и мреже музеја у Србији : Војводина", Нови Сад: Универзитет у 
Новом Саду, Факултет техничких наука, Департман за архитектуру и урбанизам и СЦЕН, 
2013. 
 
3.3 Остали радови 
- Nikolić, Mila: "Oni dolaze. Studio UP", КВАРТ магазин N° 11-12, 2009, Београд. ISSN 1820-
9254 
- Nikolić, Mila: "Raspevana Snohetta", КВАРТ магазин N° 10, 2009, Београд, стр. 34-45. ISSN 
1820-9254 
 
3.4 Учешће у научним и стручним семинарима и конференцијама, чланство у 
организационим одборима научних и стручних скупова 
2013. Панел дискусија Музеји под опсадом, СКПД Просвјета, Сарајево, БА 
2012. Међународна конференција Архитектура и идеологија, Архитектонски факултет, 

Универзитет у Београду, Београд, РС. Презентација: “Култура и идеологија у 
структури града. Од културне акрополе до града знања”. 

2012. БИНА2012 -VII Београдска интернационална недеља архитектуре Енергија града. 
Галерија Беокулт, Културни центар Београда, Београд, РС. Презентација: „Музеји 
и град: претворити потенцијалну енергију у кинетичку". 

2012. TOURbanISM-toURBANISM, 6th Conference of the International Forum on Urbanism 
(IFOU), UPC, Барселона, ЕS. Презентација: „City of Museums: Museum Cluster as a 
Manifesto of the Paradigm Shift“. 

2011. Панел дискусија BarcelonaMetròpolis Turistica. El Turisme I els espais que ocupa, СОАС, 
Барселона, ЕS. 

2008. IНS-Erasmus Universiteit Rotterdam, IHS Romania I Co-Plan, Тирана, у Тирани, АL. 
Refresher course Meeting Demand: Capital Investment Programmes = Одговор на 
потражњу: Програми капиталних инвестиција. Презентација: „Култура као 
инфраструктура: Капитално улагање у културни капитал”. 
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2007. Belgrade Design Week 2007, Београд, РС. Програм Београд. Радионица Designers' 
Republic. Презентација: „Музеј и град. Урбана регенерација европских градова, 
архитектура у служби урбаног маркетинга." 

2006. 12th International Planning History Society (IPHS) Conference Cross National Transfer 
of Planning Ideas and Local Identity, New Delhi, IN. Рад: “Museums and City – Double 
Exposition. Museum Clusters in Contemporary Urban Regeneration.” 

2004. Конференција Pensar y vivir la ciudad: Estrategias y dinamicas socials en los espacios 
urbanos, Instituto Catalán de Cooperación Iberoamericana (ICCI), Барселона, ЕS. 

2004. 11th Congress of the International Planning History Society (IРНS), СССВ, Барселона, 
ЕС. Сараднику организацији и учесник.  

2004. Радионица Skyscraper. ТU Delft / ЕТSА Вагсеlona, Roterdam, NL. 
2000. АУПА 2000 - Архитектура и урбанизам Панчева, Јединство различитости. 

Панчево, РС. Позивни конкурс, саветовање и радионица. 
1999. АУПА 99 - Архитектура и урбанизам Панчева, Куда сада? Панчево, РС. Саветовање. 

Наставник студентске радионице. Презентација “Кварт Аустерлиц на Левој обали 
Сене. Реконструкција и ревитализација Генералних магацина у Културни центар 
Аустерлиц”. 

1996. Светски Форум младих архитеката, L’ecole d’architecture de Paris-Val-de-Marne, 
Париз, ФР. Семинар Наслеђе и урбана креација. Од модерног до урбаног. 
Међународна радионица и конкурс. Изложба. 

1996. Зимска школа архитектуре, LEEDS 96, Лидс, УК. Учешће у организацији и 
радионицама. 

1994. II Међународно бијенале архитектуре у Бразилу ВIАВ 94, Ресифе, ВR. FORUM 94 - 
Интернационални XIII Форум младих архитеката. Међународна радионица, 
конкурс и изложба. 

 
4.0. УЧЕШЋЕ У НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИМ ПРОЈЕКТИМА 
4.1. Међународни пројекти 
2013- "Град на изложби: Музеји града и урбана музеографија". У сарадњи са Museu 

d’Historia de Barcelona (MUHBA). Главни истраживач 
4.2. Национални научно-истраживачки пројекти 
2012-13. "Кластери и мреже музеја у Србији", Универзитет у Новом Саду, Факултет 

техничких наука, Департман за архитектуру и урбанизам. Главни истраживач. 
2000-01. "Политике излагања у београдским музејима и галеријама 1990-2000", Школа 

за теорију и историју уметности, Центар за савремену уметност, Београд. 
Истраживачки рад: "Политике излагања у Музеју примењене уметности у 
Београду: Салон архитектуре". 

 
2000-01. "Процес пројектовања", Универзитет у Београду, Архитектонски факултет. 

Асистент проф. арх. Милана Лојанице. Лојаница, Милан: Процес пројектовања, 
универзитетске скрипте, томови 1 и 2. Београд: Архитектонски факултет, 2001. 
Сарадник у истраживању, уредник и графички дизајнер трећег, проширеног 
издања. 

1999-2000. "Српска архитектура XX века. Од историцизма до другог модернизма", 
Универзитет у Београду, Архитектонски факултет. Асистент под вођством 
проф. др Милоша Р. Перовића. Перовић, Милош: Српска архитектура XX века. 
Од историцизма до другог модернизма, Београд: Архитектонски факултет, 
2003. 1SBN-10: 86-80095-55-9 / 1SBN-13: 9788680095554. Сарадник у 
истраживању. 

 

5.0 АКТИВНОСТ У ПРОФЕСИОНАЛНИМ УДРУЖЕЊИМА 

- 
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Прегледом и темељном анализом приспеле пријаве др Миле Николић Комисија је 
констатовала да је кандидаткиња уз своју конкурсну пријаву доставила стране 
високошколске јавне исправе. Кандидаткињи др Мили Николић је тражена допуна 
конкурсне документације, односно исправа којом се потврђује да је диплома доктора 
теорије и историје архитектуре издата у иностранству изједначена са домаћом јавном 
исправом (доказ о признатим страним јавним исправама - диплома о стеченом научном 
називу доктор наука), али иста није достављена Факултету. Након консултација са 
Секретаром Факултета (дописи број 02-2415/1, 02-2415/2), Комисија констатује да је 
пријава кандидаткиње др Миле Николић непотпуна и да кандидаткиња не испуњава све 
формалне услове конкурса.  

Осим наведеног, у публикованим радовима кандидаткиња др Мила Николић нема 
„најмање један рад објављен у научном часопису са SCI листе, односно у часопису са SSCI 
или AHCI листе“ како је прописано „Критеријумима за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду“ (услови утврђени законом и ближи критеријуми) за групацију 
техничко-технолошких наука, те Комисија не може узети пријаву кандидаткиње др Миле 
Николић у даље разматрање. 
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4. ДР РЕНАТА ЈАДРЕШИН-МИЛИЋ 

1.0 БИОГРАФИЈА 
1.1. Oсновни подаци 
Др Рената Јадрешин-Милић је рођена 13. априла 1970. године у Београду. 
 
1.2. Подаци о образовању 
1.2.1. Основне студије: 
1996.  Дипломирала на Универзитету у Београду - Архитектонски факултет и стекла 
звање дипломирани инжeњер архитектуре.  
1.2.2. Магистарске студије: 
2007.  Магистрирала на Универзитету у Београду - Архитектонски факултет и стекла 
звање магистра текничких наука - област архитектура и урбанизам – историја и 
теорија архитектуре и урбанизма, са магистарском тезом под насловом "Појам 
симетрије у теоријским принципима архитектуре ренесансе и њена улога у дефинисању 
принципа модерне архитектуре". 
1.2.3. Докторске студије: 
2013.   Докторирала на Универзитету у Београду - Архитектонски факултет и стекла 
звање доктора техничких наука из области архитектуре и урбанизма, са докторском 
дисертацијом под насловом „Теоријске поставке савремене класичне архитектуре и 
њихов однос према теоријским принципима архитектуре ренесансе“. 
 
2.0 РАД У НАСТАВИ 
Архитектонски факултет у Београду 
1998 - 2000. у звању сарадника (лица обдареног за научно-истраживачки рад); 
2001 - 2007. у звању асистента приправника;  
2007 - 2014. у звању асистента. 
 
2.1 Јавна предавања и учешће у медијима 
Задужбина Илије М. Коларца у Београду, Катедра за архитектуру Центра за предавачку 
делатност: 

• аутор два циклуса: Пропорције и мере у архитектури и Леон Батиста Алберти;  
• коаутор два циклуса: Андреа Паладио – 500 година од рођења и Нова тумачења 

старе архитектуре: 
- „Рађање ренесансних теорија архитектуре“, циклус Леон Батиста Алберти (10. мај 

2006.); 
- “Concinnitas Албертијевих грађевина“, циклус Леон Батиста Алберти (17. мај 2006.) 
- „Мерење и пребројавање – геометрија или број?“, циклус Пропорције и мере у 

архитектури (30. октобар 2007.); 
- „Емпиријско искуство и примена математичких закона“ циклус Пропорције и мере у 

архитектури (6. новембар 2007.) 
- „Људско тело као мера и самерљивост у архитектури“, циклус Пропорције и мере у 

архитектури (13. новембар 2007.); 
- „Четири књиге о архитектури и други текстови“, циклус Андреа Паладио – 500 година 

од рођења (28. октобар 2008.) 
- „Архитектонски опус“, циклус Андреа Паладио – 500 година од рођења (4. новембар 

2008.); 
- „Променљивост архитектонских облика – некад и сад“, циклус Нова тумачења старе 

архитектуре (30. март 2011.). 
- интервју у радио емисији „Културни кругови“ – Радио Београд 2, новембар 2007. 

поводом циклуса предавања Пропорције и мере у архитектури. 
 
3.0 НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД 
3.1 Научни, односно стручни радови објављени у научним часописима или 
зборницима, са рецензијама 

12 
 



3.1.1. Радови објављени у научним часописима са SCI, SSCI или AНCI листе - Радови 
објављени у научним часописима међународног значаја (M20):  
- Roter Blagojević, Mirjana; Milošević, Gordana; Jadrešin Milić, Renata; Nikolić, Marko. „A New 

Life of the Ottoman Fortress Ram“. Journal of Cultural Heritage - Science and Technology for the 
Safeguard of Cultural Heritage in the Mediterranean Basin ed. Angelo Ferrari, Elsevier Publisher 
in Paris, Vol. 14 – No. 35 (2013) S20-S24 (ISSN 1296-2074) 
http://dx.doi.org/10.1016/j.culher.2012.11.021     (M23) 

 
3.1.2 Зборници  међународних научних скупова (M30): 
3.1.2.1 Предавање по позиву са међународног скупа штампано у целини (M31) 
- Roter Blagojević, Mirjana; Milošević, Gordana; Jadrešin Milić, Renata; Nikolić, Marko. „A New 

Life of the Old Ottoman Fortress – Investigation of Renewal and Protection Potentials of the 
Ram Medieval Fortress on the Danube“. 5th International Congress on: “Science and Technology 
for the Safeguard of Cultural Heritage in the Mediterranean Basin” Proceedings, Vol. II (1st Part), 
22nd– 25th November 2011, Istanbul, Turkey. Valmar, Roma – May, 2012, 27-33. (ISBN 978-88-
905639-8-0)            

- Jadrešin – Milić, Renata. “Symmetry and Architecture: plurality as a logical relation between 
phenomena”, VI International Conference on Science, Art and Culture „The Cultural Heritage and 
its Diversity at the Origin of Creativity“ Proceedings, August 27-31, 2006, Lošinj, Croatia, 131-
141. (рад је штампан у зборнику и као посебан сепарат са само два изабрана текста – off 
print)            

3.1.2.2 Предавање по позиву са међународног скупа штампано у изводу (М32) 
- Jadrešin-Milić, Renata; Kurtović-Folić, Nađa. „The Idea оf Restoration in Renaissance Treatises 

оn Architecture“. International Symposium CITIES UNDER RESTORATION, November 18 - 21, 
2013, Kolkata. Apstrakt objavljen na http://www.cbecitysymposium2.org/restoration-
historic.html i u Book of Abstracts.         

- Roter Blagojević, Mirjana; Nikolić, Marko; Jadrešin Milić, Renata. „The New Management 
Approach in Protection and Reactivation of Cultural and Natural Heritage in Resava - Mlava 
Region“. The 6th International Congress on “Science and Technology for the Safeguard of Cultural 
Heritage of the Mediterranean Basin” Cultural Heritage Congress Athens, Greece, 22-25 October 
2013. Apstrakt objavljen na 
http://www.athenscongress.com/singolo_evento.asp?page=Evento&menu=5&id=9 i u knjizi 
ABSTRACTS, Editore Valmaran – Roma, 284-285. (ISBN 978-88-97987-01-7)    

 
3.1.2.3 Саопштење са међународног скупа штампано у целини (M33) 
- Jadrešin Milić, Renata. „The Ideology of the Visual in Contemporary Architecture“. International 

Conference Architecture and Ideology Proceedings, 28th–29th September 2012, Belgrade, Serbia, 
924-931; Book of Abstracts, 135. еd. Vladimir Mako, Mirjana Roter Blagojević and Marta 
Vukotić Lazar, Belgrade: University of Belgrade Faculty of Architecture, 2012. (ISBN 978-86-
7924-083-5)            

- Kurtović-Folić, Nađa; Jadrešin-Milić, Renata. „Research in Urban Morphology as a Source of 
Good Restoration Project - Case Study of Housing in Belgrade“. PRIMO CONGRESSO 
INTERNAZIONALE DI RETEVITRUVIO Interuniversitaria Italiana di Architettura SSD ICAR 14 | 
15 | 16 FIRST INTERNATIONAL CONGRESS OF RETEVITRUVIO Italian Interuniversity Network 
of Architectural Design SSD ICAR 14 | 15 | 16 / D’Amato, Claudio (ed.). - Bari (I): Politecnico di 
Bari, Facoltà di Architettura, 2011, 1753-1763. 2011. 2059-2068 (ISBN: 978-88-95612-79-9) 

- Kurtović-Folić, Nađa; Jadrešin-Milić, Renata. „Late Antique Centrally Planned Buildings and 
their Influence on Renaissance Architecture“. Nineth Symposium Nis and Byzantium, The 
Collection of Scientific Works, Niš, 2011, 267-282. (ISBN 978-86-6101-031-6)  

- Kurtović-Folić, Nađa; Jadrešin-Milić, Renata. „Importance of Urban Heritage Potential in the 
Creation of Belgrade as a Historical Metropolis“. The 4th International Conference on Hazards 
and Modern Heritage „The Importance of Place“. CICOP, Sarajevo, 2011, 680-691. (ISSN 2232-
965X)            

- Kurtović-Folić, Nađa; Jadrešin-Milić, Renata. „Improving the Housing in Old City Cores“. iNDiS 
2009 – 11th National and 5th International scientific meeting, ed. R. Folić, V. Radonjanin, M. 
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Malešev. Novmber 25 - 27, 2009, Novi Sad: Faculty of Technical Sciences, 305-316. (ISBN 978-
86-7892-221-3)     

- Kurtović-Folić, Nađa; Roter-Blagojević, Mirjana; Jadrešin-Milić, Renata. “Teaching of 
Conservation in New Millenia – Built Heritage Potential”, proceedings, International Conference 
VSU′ 2006, May 22 – 23, 2006, Sofia, Bulgaria, Vol. I, III-52 - III-57. (ISBN – 10: 954-331-009-2) 

- Kurtović-Folić, Nađa; Roter-Blagojević, Mirjana; Jadrešin-Milić, Renata. “Teaching of 
Conservation”, REFORMAE: Reforming Architectural Education in the CARDS Countries 
TEMPUS SCM CO19 A04, ed. Jasmina Siljanoska and Vlatko P. Korobar, Skopje, 2006, 218-223 
(ISBN 978-9986-118-05-0)         

- Kurtović-Folić Nađa, Jadrešin-Milić Renata (2005): "The Role of the Cultural Heritage in the 
South-Eastern Europe Regional Planning", "Sustainablity for Humanity& Environment in the 
extended connection field science - Economy - Policy", 24-25. February, (Ed. I. Ionel) Editura 
Politehnica, Temisoara - 05, Vol. 1, 19-23 (ISBN 973-625-204-3)      

 
3.1.2.4 Саопштење са међународног скупа штампано у изводу (M34) 
- Kurtović-Folić, Nađa; Roter-Blagojević, Mirjana; Jadrešin-Milić, Renata. “Teaching of 

Conservations at the Faculty of Architecture, University of Belgrade”, Third Conference – 
Workshop „The Teaching of Constructions and Conservations in the European Schools of 
Architecture“, Faculty of Architecture Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, Sarajevo, March 10-
12, 2006, 22-25.           

 
3.2 Националне монографије, тематски зборници, лексикографске и картографске 
публикације националног значаја; научни преводи и критичка издања грађе, 
библиографске публикације (M40): 
- Jadrešin-Milić, Renata. „Mark Cousins“. AoD Interviews | Architecture of Deconstruction The 

Specter of Jacques Derrida urednici Vladan Đokić i Petar Bojanić, Beograd: Arhitektonski 
fakultet, 2013., 22-33. (ISBN 978-86-7924-106-1)     (М46) 

- Furtenbah, Jozef. Architectura Civilis. Uvodni tekst: Vladimir Mako i Renata Jadrešin-Milić. 
Beograd: Arhitektonski fakultet, 2009., 1-25. (ISBN 978-86-7924-027-9)   (М45) 

- Vitruvije. Deset knjiga o arhitekturi. Uvodni tekst: Renata Jadrešin-Milić. Beograd: Orion Art, 
2014., 1-28. (ISBN 978-86-6389-5)       (М45) 

- Kurtović-Folić, Nađa i Jadrešin-Milić Renata. “Integrativna zaštita graditeljskog nasleđa - 
generator održivog urbanog razvoja – II deo”, u: Nađa Kurtović-Folić, ur., Principi održivog 
razvoja - problemi redefinisanja i metodologija unapređenja. Beograd: Arhitektonski fakultet 
Univerziteta u Beogradu, 2004. 113-131. (ISBN 86-80095-77-X)    (М44) 

- Kurtović-Folić, Nađa i Jadrešin-Milić, Renata. “Integrativna zaštita graditeljskog nasleđa – 
generator održivog urbanog razvoja – prvi deo”, u: Nađa Kurtović-Folić, ur., Preispitivanje 
pojma “održivi razvoj” u planiranju, projektovanju i građenju. Beograd: Arhitektonski fakultet 
Univerziteta u Beogradu, 2002. 57-70. (YU ISBN 86-80095-63-X)     (М44) 

-  Nikezić, Ana i Jadrešin-Milić, Renata. “Tumačenje slojevitosti lika uličnog fronta”, u: Nađa 
Kurtović-Folić, Miodrag Ralević, ur. „Stanovanje ka III milenijumu“ Unapređenje i razvoj 
stanovanja u Srbiji. Beograd: Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2001, 267-287. 
(ISBN 86-80095-44-3)         (М44) 

- Vitruvije. Deset knjiga o arhitekturi. Priprema prevoda za štampu Renata Jadrešin-Milić. 
Građevinska knjiga, Beograd, 2000 – 233 str. (prevod delova teksta, jezičko osavremenjavanje, 
prilagođavanje uobičajenoj srpskoj arhitektonskoj terminologiji i srpskom jeziku) (ISBN 86-
345347-8);  

- Vitruvije. Deset knjiga o arhitekturi. Priredila Renata Jadrešin-Milić. Orion Art, Beograd, 2014 – 
273 str. (ISBN 978-86-6389-5)        (М44)  

 
3.3 Тематски зборник међународног значаја (M14): 
- Jadrešin-Milić, Renata. "The Ideology of the Visual in Contemporary Architecture". Architecture 

and Ideology. ed. Vladimir Mako, Mirjana Roter Blagojević and Marta Vukotić Lazar. Cambridge 
Scholars Publishing, 2014, 246-255. (ISBN (10): 1-4438-5671-1, ISBN (13): 978-1-4438-5671-
3) 
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3.4 Часописи националног значаја (М50): 
3.4.1 Рад у водећем часопису националног значаја (М51) 
- Јадрешин-Милић, Рената. „Појам симетрије као универзалног принципа обликовања“, 

Архитектура и урбанизам (Београд), бр. 22-23 (2008), 85-97. 97. (ISSN 0354 – 6055)  
 
3.4.2 Рад у часопису националног значаја (М52) 
- Куртовић-Фолић, Нађа; Ротер-Благојевић, Мирјана; Никезић, Ана; Јадрешин-Милић, 

Рената; Ћоровић, Драгана и Николић, Марко. “Пројекат ревитализације Ташмајдана”, 
Наслеђе (Београд), бр. VIII (2007), 241-251. (ISSN 1450-605X)     

- Куртовић-Фолић, Нађа; Ротер-Благојевић, Мирјана и Јадрешин-Милић, Рената. 
“Проучавање стилова и форми у архитектури, Приказ рада на посебном програму 2 – 
Развој и теорија архитектуре и уметности на Архитектонском факултету Универзитета у 
Београду”, Наслеђе (Београд), бр. V (2004), 153-159. (YU ISSN 1450-605X)  

 
3.4.3 Рад у научном часопису (М53) 
- Милошевић, Гордана; Ротер-Благојевић, Мирјана; Јадрешин-Милић, Рената и Николић, 

Марко. „Обнова и презентација утврђења Рам на Дунаву и његове околине у функцији 
културног туризма“, Гласник Друштва Конзерватора Србије (Београд), бр. 34 (2010), 89-
94. (ISSN 0350-9656)         - 
Куртовић-Фолић, Нађа; Милошевић, Гордана; Ротер-Благојевић, Мирјана; Радивојевић, 
Ана; Никезић, Ана; Јадрешин-Милић, Рената; Ћоровић, Драгана и Николић, Марко. 
“Мартиријум и Базилика у Јагодин Мали у Нишу – могућност обнове и презентације”, 
Гласник Друштва Конзерватора Србије (Београд), бр. 31 (2007), 71-78. (ISSN 0350-9656) 

- Куртовић-Фолић, Нађа; Ротер-Благојевић, Мирјана и Јадрешин-Милић, Рената. “Развој и 
теорија архитектуре и уметности, Приказ посебног програма 2 на Архитектонском 
факултету у Београду”, Гласник Друштва Конзерватора Србије (Београд), бр. 27 (2003), 
191-193. (ISSN 0350-9656)           

- Јошић, Предраг и Јадрешин-Милић, Рената. “Библиографија радова Професора др 
Слободана М. Ненадовића”, Гласник друштва конзерватора Србије (Београд), бр. 25 
(2001), 229-233. (ISSN 0350-9656)         

 
3.5 Зборници скупова националног значаја (М60): 
3.5.1 Саопштење са скупа националног значаја штампано у целини 
- Kurtović-Folić, Nađa; Jadrešin-Milić, Renata. "Kulturno nasleđe Srbije – strategija očuvanja, 

upravljanja i korišćenja", Zbornik Četvrte konferencije o integrativnoj zaštiti, ur. S. Šiljegović, 22-
23. oktobar 2009, Republički zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa R 
Srpske, Banja Luka 2010, pp. 27-31. (ISBN 978-99955-640-2-5)    (М63) 

 
3.6 Ауторска изложба са каталогом  
- Jadrešin-Milić, Renata, Nikolić, Marko. „Renesansa u Mađarskoj“, „Renaissance in Hungary“. 

Budim.peštu: (Neo) renesansno jezgro grada Budimpešte, (Београд: Архитектонски факултет, 
2009), 2-7 (ISBN 978-86-7924-023-1)       
   

3.7 Остали публиковани радови: 
- Јадрешин-Милић, Рената. „Драгана Ћоровић, Вртни град у Београду“, Наслеђе (Београд), 

бр. 10, (2010), 221-224 (ISSN 1450-605X) 
- Јадрешин-Милић, Рената. „Александар Игњатовић, Југословенство у архитектури 1904-

1941“, Гласник Друштва Конзерватора Србије (Београд), бр. 32 (2008), стр. 238-240. (ISSN 
0350-9656) 

- Јадрешин-Милић, Рената. „Југословенство у архитектури 1904-1941“, Архитектура и 
урбанизам (Београд), бр. 20-21 (2007), 150-151. (ISSN 0354-6055)  

- Јадрешин-Милић, Рената. „Људска мера квадратуре круга“, Вечерње новости - додатак 
„Култура“, 21. новембар 2007. V 

- Јадрешин Рената. Бранко Раковић – графике, Каталог изложбе, Дом културе Старчево, 
Галерија Боем, 14-30. мај 1997. 
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- Јадрешин Рената. “Бранко Раковић у галерији Графичког колектива 12.02-25.02.1996.”, 
ΕΙ∆Οc – Лист Савеза студената Филозофског факултета 1, март 1996, 15. 

 
3.8 Учешће у научним и стручним семинарима и конференцијама, чланство у 
организационим одборима научних и стручних скупова 
- "Contemporary Classical Architecture – Reconsidering Tradition", 3rd Annual International 

INTBAU Scientific Conference "Tradition and Heritage in Contemporary Image of the City", May 
5-6, 2014, Krakow. Уз усмену презентацију рада на овој конференцији је био изложен 
постер у оквиру истоимене изложбе.  

- „The Idea оf Restoration иn Renaissance Treatises оn Architecture“. International Symposium 
CITIES UNDER RESTORATION, November 18 - 21, 2013, Kolkata, India 

- „The New Management Approach in Protection and Reactivation of Cultural and Natural 
Heritage in Resava - Mlava Region“.The 6th International Congress on “Science and Technology 
for the Safeguard of Cultural Heritage of the Mediterranean Basin” Cultural Heritage Congress 
Athens, 22-25 October 2013, Athens, Greece  

- “Vitruvius's Notion of Symmetry in Renaissance Texts on Architecture”. Second Colloquium on 
Architectural Theory of the Werner Oechslin Library Foundation “TEXT: TOOL AND SOURCE OF 
UNDERSTANDING”. Stiftung Bibliothek Werner Oechslin Einsiedeln In Zusammenarbeit mit 
dem Centro Internazionale Di Studi Di Architettura Andrea Palladio (CISA), Vicenza und dem 
Centro di Studi Vitruviani, Fano, 25 – 28. April 2013, Einsiedeln, Switzerland  

- „The Ideology of the Visual in Contemporary Architecture“. International Conference 
Architecture and Ideology, Belgrade: University of Belgrade Faculty of Architecture, 28th–29th 
September 2012, Belgrade, Serbia 

- „A New life of the old Ottoman fortress - Investigation of Renewal and Protection Potentials of 
the Ram Medieval Fortress on the Danube“, 5th International Congress on: “Science and 
technology for the Safeguard of Cultural Heritage in the Mediterranean Basin”, 22nd– 25th 
November 2011, Istanbul, Turkey  

- „Research in Urban Morphology as a Source of Good Restoration Project - Case Study of 
Housing in Belgrade“. PRIMO CONGRESSO INTERNAZIONALE DI RETEVITRUVIO 
Interuniversitaria Italiana di Architettura SSD ICAR 14 | 15 | 16 FIRST INTERNATIONAL 
CONGRESS OF RETEVITRUVIO Italian Interuniversity Network of Architectural Design SSD 
ICAR 14 | 15 | 16 - Bari (I): Politecnico di Bari, Facoltà di Architettura, 2011. 

- „Late Antique Centrally Planned Buildings and their Influence on Renaissance Architecture“. 
Nineth Symposium Nis and Byzantium, 3 - 5 June, 2011. Niš, Serbia 

- „Importance of Urban Heritage Potential in the Creation of Belgrade as a Historical Metropolis“. 
The 4th International Conference on Hazards and Modern Heritage „The Importance of Place“. 
CICOP, 13 - 16 June, 2011. Sarajevo, Bosnia and Herzegovina 

- „Improving the Housing in Old City Cores“. iNDiS 2009 – 11th National and 5th International 
scientific meeting, 25 -27 Novеmber, 2009, Novi Sad: Faculty of Technical Sciences, Serbia.  

- “Symmetry and Architecture: plurality as a logical relation between phenomena”, VI 
International Conference on Science, Art and Culture „The Cultural Heritage and its Diversity at 
the Origin of Creativity“, 27-31 August, 2006, Lošinj, Croatia 

- “Teaching of Conservation in New Millenia – Built Heritage Potential”, International Conference 
VSU′ 2006, 22 – 23 May, 2006, Sofia, Bulgaria 

- “Teaching of Conservations at the Faculty of Architecture, University of Belgrade”, Third 
Conference – Workshop „The Teaching of Constructions and Conservations in the European 
Schools of Architecture“, Faculty of Architecture Sarajevo, March 10 - 12, 2006, Sarajevo, Bosnia 
and Herzegovina 

- "The Role of the Cultural Heritage in the South-Eastern Europe Regional Planning", 
"Sustainablity for Humanity& Environment in the extended connection field science - Economy 
- Policy", 24 - 25 February, 2005, Editura Politehnica, Temisoara 

- "Kulturno nasleđe Srbije – strategija očuvanja, upravljanja i korišćenja", Četvrtа konferenciја o 
integrativnoj zaštiti, Republički zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa R 
Srpske, 22 - 23. oktobar 2009, Banja Luka, Bosna i Hercegovina 
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4.0. УЧЕШЋЕ У НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИМ ПРОЈЕКТИМА 
2000-05.  млади истраживач Министарства за науку и технологију Републике Србије 
у оквиру два научно-истраживачка пројекта: 
2000-02.  „Унапређење и развој становања у Србији“, руководилац проф. др Нађа 
Куротвић-Фолић  
2002–05. „Редефиниција и унапређење методско-моделске основе планирања, 
пројектовања и грађења на принципима одрживог развоја градова, насеља и региона 
Србије“, руководилац проф. др Нађа Куротвић-Фолић  
  
5.0 АКТИВНОСТ У ПРОФЕСИОНАЛНИМ УДРУЖЕЊИМА  
- Од 1998. године члан Друштва конзерватора Србије; 
- Од 2008. године стални дописник за Србију међународне организације EAHN – European 
Architectural History Network;  
- Од 2011. године члан INTBAU – International Network for Traditional Building, Architecture & 
Urbanism; 
 

 

 

Прегледом и темељном анализом приспеле пријаве др Ренате Јадрешин-Милић Комисија 
је констатовала да кандидаткиња испуњава све формалне и суштинске услове конкурса и 
критеријуме за избор у звање наставника, који су прописани општим актима 
Архитектонског факултета у Београду за групацију техничко-технолошких наука, те за 
овог кандидата даје проширен Извештај: 

 
ПРОШИРЕН ИЗВЕШТАЈ О КАНДИДАТИМА КОЈИ ИСПУЊАВАЈУ УСЛОВЕ И 
КРИТЕРИЈУМЕ КОНКУРСА 

 

ДР РЕНАТА ЈАДРЕШИН-МИЛИЋ 

1.0 БИОГРАФИЈА КАНДИДАТА 

1.1 Лични подаци и ток школовања  

Кандидаткиња др Рената Јадрешин-Милић је рођена 13. априла 1970. године у Београду, 
где је завршила основно и средње образовање. Матурирала је у Првој београдској 
гимназији (природно-математички смер) са одличним успехом од прве до четврте 
године.  

Дипломирала је 1996. године на Архитектонском факултету у Београду са оценом 10 на 
дипломском раду - архитектонско-урбанистичким пројектом под називом “Центар за 
савремену уметност, Балканска 18” код ментора проф. др Милана Ракочевића, чиме је 
стекла назив дипломираног инжењера архитектуре.  

Последипломске магистарске студије на Архитектонском факултету у Београду, курс 
"Историја и развој теорија архитектуре" на Катедри за историју и теорију архитектуре и 
уметности, уписала је 1998/99. године и успешно завршила у предвиђеном року, са 
просечном оценом 10 у току студија. Магистрирала је 2007. године из области 
архитектуре и урбанизма – историја и теорија архитектуре и урбанизма, са магистарском 
тезом под насловом "Појам симетрије у теоријским принципима архитектуре ренесансе и 
њена улога у дефинисању принципа модерне архитектуре", под менторством проф. др 
Нађе Куртовић-Фолић. Магистарски рад је награђен Наградом "Милорад Мацура" 
Института за архитектуру и урбанизам Србије, за најбољи магистарски рад одбрањен у 
школској 2006/07. години.  
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Докторирала је 19. априла 2013. године из области архитектуре и урбанизма, са 
докторском дисертацијом под насловом „Теоријске поставке савремене класичне 
архитектуре и њихов однос према теоријским принципима архитектуре ренесансе“, под 
менторством редовног професора др Владимира Макоа. Докторски рад је награђен 
Наградом "Милорад Мацура" Института за архитектуру и урбанизам Србије, за најбољи 
докторски рад одбрањен у школској 2012/13. години. 

У току лета 2002. године користила је стипендију Института за класичну архитектуру у 
Њујорку (The Institute of Classical Architecture, New York), као једини стипендиста из наше 
земље. У Њујорку је пратила теоријску обуку и радила на архитектонско-урбанистичком 
идејном пројекту „The Coast Guard Site at the Battery, A Community-based Vision for the 
Future“. Стекла је пројектантско искуство из области архитектонско-урбанистичког 
пројектовања изван наше земље, као и академску обуку о повезивању савремене 
архитектонске теорије и праксе, што затим примењује у настави, у раду са студентима на 
Факултету, у оквиру групе предмета изборног Посебног програма „Развој и теорија 
архитектуре и уметности“. Од специфичних облика образовања, похађала је и стекла 
диплому Школе савремене архитектуре, организоване 1996/97. године у оквиру 
Отвореног универзитета Задужбине Илије М. Коларца, коју је водио проф. др Ранко 
Радовић. Похађала је и завршила Школу ликовне критике, организовану кроз четири 
семестра, 1995/97. године у оквиру Центра за културу „Стари град“ у Београду, коју су 
водили ликовни критичари Срето Бошњак и Василије Сујић, дипломирани историчари 
уметности.  

Течно говори, чита и пише енглески језик за који има диплому Кембриџ универзитета 
(University of Cambridge diplomа, International Examinations, Certificate Number 8415666, 
June 2002). Поседује основно знање француског и италијанског језика. Удата је и мајка 
једне дeсетогодишње кћерке. 

1.2 Кретање у служби 

После завршених основних студија др Рената Јадрешин-Милић је радила као 
дипломирани инжењер архитектуре – приправник, у приватном предузећу за 
пројектовање, инжењеринг и консалтинг “ТWIN″ из Београда.   

Од 1998. године запослена је на Архитектонском факултету у Београду, прво на Катедри 
за историју и теорију архитектуре и уметности, а затим на Департману за архитектуру 
овог факултета.  

У периоду 1998 - 2000. године је била запослена у звању сарадника (лица обдареног за 
научно-истраживачки рад), у периоду 2001 – 2007. у звању асистента приправника, а у 
децембру 2007. изабрана је у звање асистента, на Департману за архитектуру Факултета,  
ужа научна област „Историја, теорија и естетика архитектуре и визуелних уметности и 
обнова градитељског наслеђа“. У овом периоду континуирано је ангажована на бројним 
предметима основних и дипломских академских студија. Током школских 2010/11, 
2012/13. и 2013/14. године учествовала је у раду на два предмета у оквиру докторских 
студија на Архитектонском факултету, по позиву проф. др Зорана Никезића и проф. др 
Мирјане Ротер-Благојевић. 

 

2.0 РАД У НАСТАВИ 

Др Рената Јадрешин-Милић је својим радом у настави по наставном плану и програму који 
је спровођен пре доношења Закона о високом образовању је континуирано учествовала у 
припреми предавања и испита, припреми и извођењу вежби, и одржавала редовне 
консултације на предметима тадашњих Катедре за историју и теорију архитектуре и 
уметности и Катедре за архитектонско и урбанистичко пројектовање: 

- Развој архитектуре и насеља (сарадник наставника проф. др Нађе Куртовић-
Фолић) 
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- Савремена архитектура и урбанизам (сарадник наставника проф. др Милоша Р. 
Перовића) 

- Пројектовање 1 (1999-2003) (сарадник наставника проф. др Милана Ракочевића и 
доц. Радомира Стопића)  

- Елементи пројектовања (2004-2007) (сарадник наставника проф. др Милана 
Ракочевића) 

- Архитектура прошлости у Југославији (сарадник наставника проф. др Нађе 
Куртовић-Фолић) 

- Заштита и ревитализација градитељског наслеђа (сарадник наставника проф. др 
Нађе Куртовић-Фолић) 

- Изборни предмет - Стилови и форме у архитектури (сарадник наставника проф. 
др Нађе Куртовић-Фолић)  

- Изборни предмет - Теорије и теоретичари архитектуре (сарадник наставника 
проф. др Нађе Куртовић-Фолић) 

- Изборни предмет - Старе технике грађења (сарадник наставника проф. др Нађе 
Куртовић-Фолић) 

- Изборни предмет – Естетика и симболика у архитектуи и уметности (сарадник 
наставника проф. др Владимира Мака) 

На основним академским студијама континуирано је учествовала и учествује у 
припреми предавања и испита, припреми и извођењу вежби, раду са студентима у студију 
и редовним консултацијама на више предмета Департмана за архитектуру:  

- Историја архитектуре и насељавања 1 (сарадник прво наставника проф. др Нађе 
Куртовић-Фолић, а затим доц. др Гордане Милошевић-Јефтић) 

- Историја архитектуре и насељавања 2 (сарадник прво наставника проф. др Нађе 
Куртовић-Фолић, а затим доц. др Гордане Милошевић-Јефтић) 

- Студио пројекат 1 (2008/09, 2009/10)  

- Студио пројекат 4 – Синтеза (2008/09, 2009/10)  

- Визуелна истраживања (2006/07, 2007/08) (сарадник наставника проф. мр 
Душана Станисављевића) 

- Архитектонска графика (2006/07, 2007/08) (сарадник наставника проф. мр 
Душана Станисављевића) 

- Изборни предмет - Архитекта мора бити писмен (Marcus Vitruvius Pollio) (сарадник 
наставника доц. др Гордане Милошевић-Јефтић) 

- Изборни предмет - Приватно и јавно у античкој стамбеној архитектури (сарадник 
наставника доц. др Гордане Милошевић-Јефтић) 

- Изборни предмет – Ново читање архитектуре (сарадник наставника проф. др 
Владимира Макоа) 

На дипломским академским студијама континуирано је учествовала и учествује у 
припреми предавања и испита, припреми и извођењу вежби, раду са студентима у студију 
и редовним консултацијама на следећим предметима Департмана за архитектуру:  

- Историја и теорија архитектуре (од 2006/07 до 2013/14) (руководилац предмета 
прво проф. др Љиљана Благојевић, а затим проф. др Мирјана Ротер-Благојевић)  

- Визуелна култура у архитектонској теорији и пракси, МАСА 11020-02 (2014/15) 
(сарадник наставника проф. др Владимира Макоа) 
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- Студио М4 – Становање у наслеђеној грађеној средини – простор источног Врачара, 
Смиљанићева (2006/07) (сарадник наставника проф. др Милана Ракочевића и 
проф. др Нађе Куртовић-Фолић) 

- Студио М4 - Архитектонско-урбанистички пројекат ревитализације простора 
средњовековног града Рама и његове околине (2008/09) (сарадник наставника 
проф. др Мирјане Ротер-Благојевић и доц. др Гордане Милошевић-Јефтић)  

- Студио М4 – Ново читање архитектуре Медитерана – резиденцијално становање 
(2011/12) (сарадник наставника доц. арх. Милоша Ненадовића) 

- Радионица 1 – Лапидаријум градског музеја у Сремској Митровици (2006/07) 
(сарадник гостујућег наставника проф. др Бранка Митровића) 

- Радионица 1 - Ренесанса и неоренесанса – Будимпешта у трећем миленијуму 
(2007/08)  

- Изборни предмет - Античко наслеђе у региону (2008/09, 2009/10) (сарадник 
наставника доц. др Гордане Милошевић-Јефтић) 

- Изборни предмет - Религија - Култура - Архитектура (2009/10, 2010/11, 2012/13) 
(сарадник наставника доц. др Гордане Милошевић-Јефтић) 

- Изборни предмет - Средњовековни градови у Србији-могућност савремене 
презентације (2010/11) (сарадник наставника проф. др Мирјане Ротер Благојевић 
и доц. др Гордане Милошевић-Јефтић) 

- Изборни предмет - Античко наслеђе у савременим итинерарима (2011/12) 
(сарадник наставника доц. др Гордане Милошевић-Јефтић) 

- Изборни предмет - Архитектура позоришта (2012/13, 2013/14) (сарадник 
наставника доц. др Гордане Милошевић-Јефтић) 

- Изборни предмет – Визуелна култура за архитекте (2013/14) (сарадник 
наставника проф. др Владимира Макоа) 

- Семинар Култура и заштита ренесанса и интеграција наслеђа у условима 
савременог пројектовања (2012/13) (сарадник наставника доц. др Гордане 
Милошевић-Јефтић) 

- М9. Мастер пројекат (2008/09), тема: Обнова и ревитализација (рад са 
дипломцима поверен од стране наставника доц. др Гордане Милошевић-Јефтић, 
када је 2009. године користила  једномесечну научну стипендију у иностранству).  

По позиву предметних наставника учествовала је у настави на предметима: 

- У оквиру наставе на основним академским студијама: Изборни предмет – 
Савремена урбана кућа (2010/11, 2013/14), по позиву доц. др А. Никезић; 

- У оквиру наставе на дипломским академским студијама: М 4.4 Семинар 3 – 
Архитектура, естетика и идеологија (2012/13), по позиву проф. др А. Игњатовић;  

- У оквиру наставе на докторским академским студијама, Савремени контекст 
архитектуре, урбанизма и грађења (2010/11. и 2012/13), по позиву проф. др З. 
Никезића;  

- У оквиру наставе на докторским академским студијама, Дискурс истраживања - 
Историјски дискурс истраживања, I година докторских академских студија 
(2012/13, 2013/14), по позиву проф. др М. Ротер-Благојевић; 

Поред наведеног рада на наставним предметима Факултета, кандидаткиња др Рената 
Јадрешин-Милић је учествовала у низу активности у настави и у вези са наставом, као 
што су:  
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- током школске 2012/13. године активно учествује у организовању новог студијског 
програма „Пројектовање и наслеђе“, из области заштите и презентације културног 
наслеђа и пројектовања у наслеђеној средини (секретар програма);  

- током школске 2012/13. године активно успоставља контакте за будућу сарадњу са 
међународном асоцијацијом “Transromanica” (C.E.P. Centre international d’Etudes des 
Patrimoines culturels en Charolais-Brionnais), организује њихову посету Београду, сусрет са 
продеканима нашег факултета и предавање студентима “The Romanesque Roads in South of 
Burgundy”; 

- током школске 2010/11. године координира сарадњу са стручним тимом Јавног 
предузећа „Београдска тврђава“ у оквиру изборног предмета Средњовековни градови у 
Србији-могућност савремене презентације; 

- у току школских 2009/10, 2010/11. и 2011/12. године (са доц. др Горданом Милошевић-
Јефтић) и 2005/06. (са проф. др Нађом Куртовић-Фолић) организује и води више стручних 
екскурзија студената Факултета и обилазак манастира и средњовековних градова у 
долини Ибра, Старом Расу и Моравској Србији, античких и средњовековних градова 
Виминацијум, Ледерата, Рам и Голубац, и обилазак античког налазишта Медијана и 
Нишке тврђаве; 

- током новембра 2008. године организује сарадњу Факултета са Амбасадом Републике 
Мађарске и студијски боравак студената Радионице 1 - Ренесанса и неоренесанса – 
Будимпешта у трећем миленијуму у Будимпешти. Исход студијског боравка био је 
реализована изложба студентских радова, у марту 2009. године, у Кући Ђуре Јакшића у 
Скадарлији, под насловом Будим Пешту – (Нео)ренесансно језгро града Будимпеште – 
импресије студената архитектуре, где је др Рената Јадрешин-Милић била један од аутора 
поставке; 

- радила је на пријави пројекта Факултета: TEMPUS SCM C035B06 - Recognition of 
Architectural Degrees in CARDS Countries based on Compentences and Learning Outcomes 
REFORMAE II (2006-08.); 

-  током 2006. године учествовала је у делу припремне наставе за будуће кандидате за 
пријем на Факултет организованe на Факултету, у оквиру курса „Логика простора - 
упознавање са основним принципима обликовања архитектонске форме“; 

- стручна и техничка помоћ приликом селекције и набавке књига за Библиотеку 
Факултета у облику предлога за куповину књига – око педесет нових наслова из области 
теорије и историје архитектуре и архитектонско урбанистичког пројектовања, које 
представљају незаменљиво штиво за неколико наставних предмета са Департмана за 
архитектуру;  

- формирање документације која чини визулени део корпуса наставе из више предмета са 
Департмана за архитектуру;  

- ангажовање око селекције, валоризације, набавке и фотокопирања стручне литературе;  

- упућивање студената у начин рада у Библиотеци Факултета, као и у другим 
библиотекама (Универзитетској библиотеци, Народној библиотеци, Библиотеци 
Одељења за Историју уметности Филозофског факултета, итд);  

- упућивање и едукација студената у коришћењу све актуелнијих савремених могућности 
Online Education (Jstor, Kobson). 

2.1 Ваннаставне активности у оквиру Факултета 

Од вананставних активности значајних за Факултет истиче се учешће др Ренате 
Јадрешин-Милић у раду организационих одбора три међународна научна скупа које је 
отварала представљањем првих говрника и водила сесије:   
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- Renata Jadrešin – Milić. „Keynote lecture introduction: Fritz Neumeyer“. International Scientific 
Conference AUR Architecture Utopia Realism. 3rd-4th October 2013, University of Belgrade – 
Faculty of Architecture, Belgrade.  

- Renata Jadrešin – Milić. „Keynote lecture introduction: Marc Cousins“. International Scientific 
Conference AoD Architecture of Deconstruction. The Specter of Jacques Derrida. 25th-27th 
October 2012, University of Belgrade – Faculty of Architecture, Belgrade.  

- Renata Jadrešin – Milić. „Chairman Session IV – Designers and Ideology“. International 
Conference Architecture and Ideology, 28th–29th September 2012, University of Belgrade Faculty 
of Architecture, Belgrade. 

Од 2002. до 2004. године била је члан Комисије за односе са јавношћу, информисање, 
изложбе и међународну сарадњу Факултета. 

2.2 Јавна предавања и учешће у медијима 

Др Рената Јадрешин-Милић је одржала више веома запажених и посећених јавних 
предавања у Задужбини Илије М. Коларца, на позив Катедре за архитектуру Центра за 
предавачку делатност ове институције, са темама из области архитектонског 
пројектовања у различитим историјским епохама и актуелним темама савремене 
архитектуре. Била је самостални аутор два циклуса: Пропорције и мере у архитектури и 
Леон Батиста Алберти; и коаутор два циклуса: Андреа Паладио – 500 година од рођења и 
Нова тумачења старе архитектуре: 

- јавно предавање са темом „Рађање ренесансних теорија архитектуре“, циклус Леон 
Батиста Алберти (10. мај 2006.); 

- јавно предавање са темом “Concinnitas Албертијевих грађевина“, циклус Леон 
Батиста Алберти (17. мај 2006.) 

- јавно предавање са темом „Мерење и пребројавање – геометрија или број?“, циклус 
Пропорције и мере у архитектури (30. октобар 2007.); 

- јавно предавање са темом „Емпиријско искуство и примена математичких закона“ 
циклус Пропорције и мере у архитектури (6. новембар 2007.) 

- јавно предавање са темом „Људско тело као мера и самерљивост у архитектури“, 
циклус Пропорције и мере у архитектури (13. новембар 2007.); 

- јавно предавање са темом „Четири књиге о архитектури и други текстови“, циклус 
Андреа Паладио – 500 година од рођења (28. октобар 2008.) 

- јавно предавање са темом „Архитектонски опус“, циклус Андреа Паладио – 500 
година од рођења (4. новембар 2008.); 

- јавно предавање са темом „Променљивост архитектонских облика – некад и сад“, 
циклус Нова тумачења старе архитектуре (30. март 2011.). 

- интервју у радио емисији „Културни кругови“ – Радио Београд 2, новембар 2007. 
поводом циклуса предавања Пропорције и мере у архитектури 

2.3 Изложбе студентских радова рађених на изборним предметима и радионицама, у 
оквиру и ван факултета  

- Изборни предмети Архитекта мора бити писмен и Античко наслеђе у региону, изложбе 
студенстких радова на Факултету у школској години 2009/10. и 2010/11. (организација 
изложбе). 

- „(Нео)ренесансно језгро града Будимпеште – импресије студената архитектуре – 
Будим.Пешту“, изложба пројектантске радионице студената прве године Дипломских 
академских студија Архитектонског факултета Универзитета у Београду, 20 - 27. марта 
2009., Кућа Ђуре Јакшића, Скадарлија, Београд, у сарадњи са Амбасадом Републике 
Мађарске и Универзитетом уметности у Београду (као један од аутора поставке).  
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3. НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД 

3.1 Тезе и дисертације 

У научно-истраживачком раду др Ренате Јадрешин-Милић посебно се истичу радови 
неопходни за стицање научних и наставних звања, односно магистарска и докторска теза.  

Магистарска теза под насловом „Појам симетрије у теоријским принципима архитектуре 
ренесансе и њена улога у дефинисању принципа модерне архитектуре“, јавно 
презентована 2007. године пред Комисијом у саставу проф. др Нађа Куртовић-Фолић, 
проф. др Владимир Мако, проф. др Мишко Шуваковић и проф. др Бранко Митровић, 
показује да је др Рената Јадрешин-Милић у потпуности савладала научну методологију и 
анализе значајне за истраживање у оквиру научне области „Историја, теорија и естетика 
архитектуре и визуелних уметности и обнова градитељског наслеђа“. Истраживање је 
конципирано изван фактографско-позитивистичке историографске анализе. Користећи 
савремене теоријске стратегије и повезујући архитектонску теорију и пројектантску 
праксу кроз све историјске епохе, кандидаткиња је истраживање фокусирала на 
проучавање међусобне повезаности принципа из којих архитекте изводе своје 
пројектантске одлуке, па је оцењено да је тиме дала значајан допринос савременој 
архитектонској пракси. Магистарски рад је награђен Наградом "Милорад Мацура" 
Института за архитектуру и урбанизам Србије, за најбољи магистарски рад одбрањен у 
школској 2006/07. години. 

Докторска дисертација под насловом „Теоријске поставке савремене класичне 
архитектуре и њихов однос према теоријским принципима архитектуре ренесансе“, коју 
је др Рената Јадрешин-Милић одбранила у априлу 2013. године пред Комисијом у саставу 
проф. др Владимир Мако, проф. др Љиљана Благојевић и проф. др Бранко Митровић, 
испитује савремене феномене у архитектури и даје нову интерпретацију односа теорије 
архитектуре са савременом архитектонском праксом. Проучавње историје и теорије 
архитектуре кандидаткиња је поставила изван уобичајених оквира дисциплине, 
стварајући специфичан интерпретативан апарат који се базира на методологији 
различитих хуманистичких наука. Поред јасног теоријског доприноса за две уже научно - 
уметничке области Департмана за архитектуру: „Историју, теорију и естетику 
архитектуре и визуелних уметности и обнову градитељског наслеђа“ и „Архитектонско 
пројектовање и савремену архитектуру“, докторска дисертација садржи серију 
оригиналних закључака о сложеним односима архитектуре и филозофије, као и читав низ 
закључака који редефинишу уобичајене историографске стереотипе везане за 
архитектуру и карактер појединих архитектонских поетика. Научни допринос тезе из 
овог аспекта саопштен је међународној стручној јавности кроз предавање по позиву 
одржано у оквиру Second Colloquium on Architectural Theory of the Werner Oechslin Library 
Foundation “TEXT: TOOL AND SOURCE OF UNDERSTANDING”, у чувеној библиотеци Werner 
Oechslin, у месту Einsiedeln код Цириха, 28. априла 2013. године, које је добило изузетно 
позитивну оцену. Свој рад на докторској тези кандидаткиња непрекидно испитује кроз 
искуство рада у настави, односно континуирано примењује и проверава резултате на 
готово свим бројним обавезним и изборним предметима основних и дипломских 
академских студија на којима је ангажована. Докторски рад је награђен Наградом 
"Милорад Мацура" Института за архитектуру и урбанизам Србије, за најбољи докторски 
рад одбрањен у школској 2012/13. години.  
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3.2 Резултати научно - истраживачког рада (према М категоријама научног рада) 

Кандидаткиња др Рената Јадрешин-Милић је као резултат свог досадашњег рада објавила 
више научних радова из уже научне области „Историја, теорија и естетика архитектуре и 
визуелних уметности и обнова градитељског наслеђа“, који показују широко 
интересовање кандидаткиње и више области истраживања. 

Монографија, 
монографска 
студија, или  
тематски 
зборник 
међународног 
значаја 

M10 Jadrešin-Milić, Renata. "The Ideology of the Visual in 
Contemporary Architecture". Architecture and Ideology. ed. 
Vladimir Mako, Mirjana Roter Blagojević and Marta Vukotić 
Lazar. Cambridge Scholars Publishing, 2014, 246-255. (ISBN 
(10): 1-4438-5671-1, ISBN (13): 978-1-4438-5671-3) 

M14 

Радови 
објављени у 
научним 
часописима 
међународног 
значаја 

 

М20 Roter Blagojević, Mirjana; Milošević, Gordana; Jadrešin Milić, 
Renata; Nikolić, Marko. „A New Life of the Ottoman Fortress 
Ram“. Journal of Cultural Heritage - Science and Technology for the 
Safeguard of Cultural Heritage in the Mediterranean Basin ed. 
Angelo Ferrari, Elsevier Publisher in Paris, Vol. 14 – No. 35 
(2013) S20-S24 (ISSN 1296-2074) 
http://dx.doi.org/10.1016/j.culher.2012.11.021 

M23 

Зборници  
међународних 
научних 
скупова 

М30 Roter Blagojević, Mirjana; Milošević, Gordana; Jadrešin Milić, 
Renata; Nikolić, Marko. „A New Life of the Old Ottoman Fortress – 
Investigation of Renewal and Protection Potentials of the Ram 
Medieval Fortress on the Danube“. 5th International Congress on: 
“Science and Technology for the Safeguard of Cultural Heritage in 
the Mediterranean Basin” Proceedings, Vol. II (1st Part), 22nd– 25th 
November 2011, Istanbul, Turkey. Valmar, Roma – May, 2012, 
27-33. (ISBN 978-88-905639-8-0)  

М31 

Jadrešin – Milić, Renata. “Symmetry and Architecture: plurality as 
a logical relation between phenomena”, VI International 
Conference on Science, Art and Culture „The Cultural Heritage and 
its Diversity at the Origin of Creativity“ Proceedings, August 27-31, 
2006, Lošinj, Croatia, 131-141. (рад је штампан у зборнику и 
као посебан сепарат са само два изабрана текста – off print) 

М31 

Jadrešin-Milić, Renata; Kurtović-Folić, Nađa. „The Idea оf 
Restoration in Renaissance Treatises оn Architecture“. 
International Symposium CITIES UNDER RESTORATION, 
November 18 - 21, 2013, Kolkata. Apstrakt objavljen na 
http://www.cbecitysymposium2.org/restoration-historic.html i 
u Book of Abstracts 

М32 

Roter Blagojević, Mirjana; Nikolić, Marko; Jadrešin Milić, Renata. 
„The New Management Approach in Protection and Reactivation 
of Cultural and Natural Heritage in Resava - Mlava Region“. The 
6th International Congress on “Science and Technology for the 
Safeguard of Cultural Heritage of the Mediterranean Basin” 
Cultural Heritage Congress Athens, Greece, 22-25 October 2013. 
Apstrakt objavljen na 
http://www.athenscongress.com/singolo_evento.asp?page=Even
to&menu=5&id=9 i u knjizi ABSTRACTS, Editore Valmaran – 
Roma, 284-285. (ISBN 978-88-97987-01-7)   

М32 

Jadrešin Milić, Renata. „The Ideology of the Visual in 
Contemporary Architecture“. International Conference 
Architecture and Ideology Proceedings, 28th–29th September 2012, 

М33 
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Belgrade, Serbia, 924-931; Book of Abstracts, 135. еd. Vladimir 
Mako, Mirjana Roter Blagojević and Marta Vukotić Lazar, 
Belgrade: University of Belgrade Faculty of Architecture, 2012. 
(ISBN 978-86-7924-083-5)  

Kurtović-Folić, Nađa; Jadrešin-Milić, Renata. „Research in Urban 
Morphology as a Source of Good Restoration Project - Case Study 
of Housing in Belgrade“. PRIMO CONGRESSO INTERNAZIONALE DI 
RETEVITRUVIO Interuniversitaria Italiana di Architettura SSD 
ICAR 14 | 15 | 16 FIRST INTERNATIONAL CONGRESS OF 
RETEVITRUVIO Italian Interuniversity Network of Architectural 
Design SSD ICAR 14 | 15 | 16 / D’Amato, Claudio (ed.). - Bari (I): 
Politecnico di Bari, Facoltà di Architettura, 2011, 1753-1763. 
2011. 2059-2068 (ISBN: 978-88-95612-79-9) 

М33 

Kurtović-Folić, Nađa; Jadrešin-Milić, Renata. „Late Antique 
Centrally Planned Buildings and their Influence on Renaissance 
Architecture“. Nineth Symposium Nis and Byzantium, The 
Collection of Scientific Works, Niš, 2011, 267-282. (ISBN 978-86-
6101-031-6) 

М33 

  Kurtović-Folić, Nađa; Jadrešin-Milić, Renata. „Importance of 
Urban Heritage Potential in the Creation of Belgrade as a 
Historical Metropolis“. The 4th International Conference on 
Hazards and Modern Heritage „The Importance of Place“. CICOP, 
Sarajevo, 2011, 680-691. (ISSN 2232-965X) 

М33 

  Kurtović-Folić, Nađa; Jadrešin-Milić, Renata. „Improving the 
Housing in Old City Cores“. iNDiS 2009 – 11th National and 5th 
International scientific meeting, ed. R. Folić, V. Radonjanin, M. 
Malešev. Novmber 25 - 27, 2009, Novi Sad: Faculty of Technical 
Sciences, 305-316. (ISBN 978-86-7892-221-3) 

М33 

  Kurtović-Folić, Nađa; Roter-Blagojević, Mirjana; Jadrešin-Milić, 
Renata. “Teaching of Conservation in New Millenia – Built 
Heritage Potential”, proceedings, International Conference VSU′ 
2006, May 22 – 23, 2006, Sofia, Bulgaria, Vol. I, III-52 - III-57. 
(ISBN – 10: 954-331-009-2) 

М33 

  Kurtović-Folić, Nađa; Roter-Blagojević, Mirjana; Jadrešin-Milić, 
Renata. “Teaching of Conservation”, REFORMAE: Reforming 
Architectural Education in the CARDS Countries TEMPUS SCM 
CO19 A04, ed. Jasmina Siljanoska and Vlatko P. Korobar, Skopje, 
2006, 218-223 (ISBN 978-9986-118-05-0) 

М33 

  Kurtović-Folić Nаđa; Jadrešin-Milić Renata (2005): "The Role of 
the Cultural Heritage in the South-Eastern Europe Regional 
Planning", "Sustainablity for Humanity& Environment in the 
extended connection field science - Economy - Policy", 24-25. 
February, (Ed. I. Ionel) Editura Politehnica, Temisoara - 05, Vol. 1, 
19-23 (ISBN 973-625-204-3)  

M33 

  Kurtović-Folić, Nađa; Roter-Blagojević, Mirjana; Jadrešin-Milić, 
Renata. “Teaching of Conservations at the Faculty of Architecture, 
University of Belgrade”, Third Conference – Workshop „The 
Teaching of Constructions and Conservations in the European 
Schools of Architecture“, Faculty of Architecture Sarajevo, Bosnia 
and Herzegovina, Sarajevo, March 10-12, 2006, 22-25. 

M34 

Националне 
монографије, 

М40 Jadrešin-Milić, Renata. „Mark Cousins“. AoD Interviews | 
Architecture of Deconstruction The Specter of Jacques Derrida 

М46 
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тематски 
зборници, 
лексикогра-
фске и 
картографске 
публикације 
националног 
значаја; научни 
преводи и 
критичка 
издања грађе, 
библ. 
публикације   

urednici Vladan Đokić i Petar Bojanić, Beograd: Arhitektonski 
fakultet, 2013., 22-33 (ISBN 978-86-7924-106-1) 

Vitruvije. Deset knjiga o arhitekturi. Uvodni tekst: Renata 
Jadrešin-Milić. Beograd: Orion Art, 2014., 1-28. (ISBN 978-86-
6389-5) 

М45 

Furtenbah, Jozef. Architectura Civilis. Uvodni tekst: Vladimir 
Mako i Renata Jadrešin-Milić. Beograd: Arhitektonski fakultet, 
2009., 1-25. (ISBN 978-86-7924-027-9) 

М45 

Kurtović-Folić, Nađa i Jadrešin-Milić Renata. “Integrativna zaštita 
graditeljskog nasleđa - generator održivog urbanog razvoja – II 
deo”, u: Nađa Kurtović-Folić, ur., Principi održivog razvoja - 
problemi redefinisanja i metodologija unapređenja. Beograd: 
Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2004. 113-131. 
(ISBN 86-80095-77-X) 

М44 

Kurtović-Folić, Nađa i Jadrešin-Milić, Renata. “Integrativna zaštita 
graditeljskog nasleđa – generator održivog urbanog razvoja – 
prvi deo”, u: Nađa Kurtović-Folić, ur., Preispitivanje pojma “održivi 
razvoj” u planiranju, projektovanju i građenju. Beograd: 
Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2002. 57-70. (YU 
ISBN 86-80095-63-X) 

М44 

Nikezić, Ana i Jadrešin-Milić, Renata. “Tumačenje slojevitosti lika 
uličnog fronta”, u: Nađa Kurtović-Folić, Miodrag Ralević, ur. 
„Stanovanje ka III milenijumu“ Unapređenje i razvoj stanovanja u 
Srbiji. Beograd: Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu, 
2001, 267-287. (ISBN 86-80095-44-3) 

М44 

Vitruvije. Deset knjiga o arhitekturi. Priprema prevoda za štampu 
Renata Jadrešin-Milić. Građevinska knjiga, Beograd, 2000 – 233 
str. (prevod delova teksta, jezičko osavremenjavanje, 
prilagođavanje uobičajenoj srpskoj arhitektonskoj terminologiji i 
srpskom jeziku) (ISBN 86-345347-8) 

Vitruvije. Deset knjiga o arhitekturi. Priredila Renata Jadrešin-
Milić. Orion Art, Beograd, 2014 – 273 str. (ISBN 978-86-6389-5) 

М44 

 

Часописи 
националног 
значаја 

М50 Јадрешин-Милић, Рената. „Појам симетрије као универзалног 
принципа обликовања“, Архитектура и урбанизам (Београд), 
бр. 22-23 (2008), 85-97. 97. (ISSN 0354 – 6055) 

М51 

Куртовић-Фолић, Нађа; Ротер-Благојевић, Мирјана; Никезић, 
Ана; Јадрешин-Милић, Рената; Ћоровић, Драгана и Николић, 
Марко. “Пројекат ревитализације Ташмајдана”, Наслеђе 
(Београд), бр. VIII (2007), 241-251. (ISSN 1450-605X) 

M52 

  Куртовић-Фолић, Нађа; Ротер-Благојевић, Мирјана и 
Јадрешин-Милић, Рената. “Проучавање стилова и форми у 
архитектури, Приказ рада на посебном програму 2 – Развој и 
теорија архитектуре и уметности на Архитектонском 
факултету Универзитета у Београду”, Наслеђе (Београд), бр. V 
(2004), 153-159. (YU ISSN 1450-605X) 

M52 
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  Милошевић, Гордана; Ротер-Благојевић, Мирјана; Јадрешин-
Милић, Рената и Николић, Марко. „Обнова и презентација 
утврђења Рам на Дунаву и његове околине у функцији 
културног туризма“, Гласник Друштва Конзерватора Србије 
(Београд), бр. 34 (2010), 89-94. (ISSN 0350-9656)  

М53 

  Куртовић-Фолић, Нађа; Милошевић, Гордана; Ротер-
Благојевић, Мирјана; Радивојевић, Ана; Никезић, Ана; 
Јадрешин-Милић, Рената; Ћоровић, Драгана и Николић, Марко. 
“Мартиријум и Базилика у Јагодин Мали у Нишу – могућност 
обнове и презентације”, Гласник Друштва Конзерватора 
Србије (Београд), бр. 31 (2007), 71-78. (ISSN 0350-9656) 

М53 

  Куртовић-Фолић, Нађа; Ротер-Благојевић, Мирјана и 
Јадрешин-Милић, Рената. “Развој и теорија архитектуре и 
уметности, Приказ посебног програма 2 на Архитектонском 
факултету у Београду”, Гласник Друштва Конзерватора Србије 
(Београд), бр. 27 (2003), 191-193. (ISSN 0350-9656) 

М53 

  Јошић, Предраг и Јадрешин-Милић, Рената. “Библиографија 
радова Професора др Слободана М. Ненадовића”, Гласник 
друштва конзерватора Србије (Београд), бр. 25 (2001), 229-
233. (ISSN 0350-9656)  

М53 

Зборници 
скупова 
националног 
значаја 

M60 Kurtović-Folić, Nađa; Jadrešin-Milić, Renata. "Kulturno nasleđe 
Srbije – strategija očuvanja, upravljanja i korišćenja", Zbornik 
Četvrte konferencije o integrativnoj zaštiti, ur. S. Šiljegović, 22-23. 
oktobar 2009, Republički zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i 
prirodnog nasljeđa R Srpske, Banja Luka 2010, pp. 27-31. (ISBN 
978-99955-640-2-5) 

M63 

Магистарске 
и докторске 
тезе 

 

М70 Рената Јадрешин – Милић. „ Појам симетрије у теоријским 
принципима архитектуре ренесансе и њена улога у 
дефинисању принципа модерне архитектуре“, магистарска 
теза одбрањена на Архитектонском факултету Универзитета у 
Београду, 2007. 

M72 

Рената Јадрешин – Милић. „Теоријске поставке савремене 
класичне архитектуре и њихов однос према теоријским 
принципима архитектуре ренесансе“, докторска дисертација 
одбрањена на Архитектонском факултету Универзитета у 
Београду, 2013.  

М71 

Ауторска 
изложба са 
каталогом 

М93 Jadrešin-Milić, Renata, Nikolić, Marko. „Renesansa u Mađarskoj“, 
„Renaissance in Hungary“. Budim.peštu: (Neo) renesansno jezgro 
grada Budimpešte, (Београд: Архитектонски факултет, 2009), 2-
7 (ISBN 978-86-7924-023-1) 

 

3.3 Остали публиковани радови: 

- Јадрешин-Милић, Рената. „Драгана Ћоровић, Вртни град у Београду“, Наслеђе (Београд), 
бр. 10, (2010), 221-224 (ISSN 1450-605X) 

- Јадрешин-Милић, Рената. „Александар Игњатовић, Југословенство у архитектури 1904-
1941“, Гласник Друштва Конзерватора Србије (Београд), бр. 32 (2008), стр. 238-240. (ISSN 
0350-9656) 

- Јадрешин-Милић, Рената. „Југословенство у архитектури 1904-1941“, Архитектура и 
урбанизам (Београд), бр. 20-21 (2007), 150-151. (ISSN 0354-6055)  
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- Јадрешин-Милић, Рената. „Људска мера квадратуре круга“, Вечерње новости - додатак 
„Култура“, 21. новембар 2007. V 

- Јадрешин Рената. Бранко Раковић – графике, Каталог изложбе, Дом културе Старчево, 
Галерија Боем, 14-30. мај 1997. 

- Јадрешин Рената. “Бранко Раковић у галерији Графичког колектива 12.02-25.02.1996.”, 
ΕΙ∆Οc – Лист Савеза студената Филозофског факултета 1, март 1996, 15. 

3.4 Непубликовани радови (у припреми за штампу): 

- Mako Vladimir, Jadrešin-Milić, Renata. „Treatise Architectura Civilis by Joseph Furttenbach: 
Historical, Theoretical and Aesthetical Issues“. Estetika: The Central European Journal of 
Aesthetics. Biannual, Founded: 1964, Re-established as an international journal: 2008. ISSN: 
0014 –1291. (прихваћен за штампу за први број у 2015. години) 

- Jadrešin-Milić, Renata. "Mario Carpo". Tendencies In Architectural Education Interviews/ 
Conference "ISSUES: Discussions with Peter Eisenman", ed. Vladan Đokić and Ana Nikezić, 
Beograd: Arhitektonski fakultet. (у припреми за штампу) 

- Jadrešin-Milić, Renata. "Contemporary Classical Architecture – Reconsidering Tradition", 3rd 
Annual International INTBAU Scientific Conference "Tradition and Heritage in Contemporary 
Image of the City", May 5-6, 2014, Krakow. (рад у целини у припреми за штампу, 2014)  

- Jadrešin-Milić, Renata, Kurtović-Folić, Nađa. "The Idea оf Restoration in Renaissance Treatises 
оn Architecture", International Symposium CITIES UNDER RESTORATION, November 18 - 21, 
2013, Kolkata. http://www.cbecitysymposium2.org/restoration-historic.html (рад у целини у 
припреми за штампу, Springer 2015)  

- Jadrešin-Milić, Renata. "Vitruvius's Notion of Symmetry in Renaissance Texts on Architecture". 
Second Colloquium on Architectural Theory of the Werner Oechslin Library Foundation "TEXT: 
TOOL AND SOURCE OF UNDERSTANDING". Stiftung Bibliothek Werner Oechslin Einsiedeln In 
Zusammenarbeit mit dem Centro Internazionale Di Studi Di Architettura Andrea Palladio 
(CISA), Vicenza und dem Centro di Studi Vitruviani, Fano, 25 – 28. April 2013, Einsiedeln, 
Switzerland (http://www.bibliothek-oechslin.ch/veranstaltungen/architekturtheorie/2013-
text/programm)  

3.5 Учешће на научним конференцијама 

Научно истраживачки рад др Ренате Јадрешин-Милић посебно се огледа у учешћу на 
међународним научним скуповима, конгресима и конференцијама (детаљно наведено 
под 3.5.1 и 3.5.2). Овде кандидаткиња међународној јавности презентује истраживања 
везана за историју и теорију архитектуре, савремену теорију архитектуре, архитектонско 
пројектовање у наслеђеној средини, типологије архитектонских форми, као и заштиту и 
обнову културног наслеђа. Наведена истраживања од којих се у већини промовише и рад 
на Факултету, значајно доприносе развоју научне мисли у нашим научним круговима, као 
и на ширем научном плану, а такође су од утицаја и за савремену архитектонску праксу. 

3.5.1 Учешће на међународним научним конференцијама, скуповима и 
саветовањима  

- Jadrešin-Milić, Renata. "Contemporary Classical Architecture – Reconsidering Tradition", 3rd 
Annual International INTBAU Scientific Conference "Tradition and Heritage in Contemporary 
Image of the City", May 5-6, 2014, Krakow. Уз усмену презентацију рада на овој 
конференцији је био изложен постер у оквиру истоимене изложбе.  

- Jadrešin-Milić, Renata; Kurtović-Folić, Nađa. „The Idea оf Restoration иn Renaissance Treatises 
оn Architecture“. International Symposium CITIES UNDER RESTORATION, November 18 - 21, 
2013, Kolkata, India 

- Roter Blagojević, Mirjana; Nikolić, Marko; Jadrešin Milić, Renata. „The New Management 
Approach in Protection and Reactivation of Cultural and Natural Heritage in Resava - Mlava 
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Region“.The 6th International Congress on “Science and Technology for the Safeguard of Cultural 
Heritage of the Mediterranean Basin” Cultural Heritage Congress Athens, 22-25 October 2013, 
Athens, Greece  

- Jadrešin-Milić, Renata. “Vitruvius's Notion of Symmetry in Renaissance Texts on Architecture”. 
Second Colloquium on Architectural Theory of the Werner Oechslin Library Foundation “TEXT: 
TOOL AND SOURCE OF UNDERSTANDING”. Stiftung Bibliothek Werner Oechslin Einsiedeln In 
Zusammenarbeit mit dem Centro Internazionale Di Studi Di Architettura Andrea Palladio 
(CISA), Vicenza und dem Centro di Studi Vitruviani, Fano, 25 – 28. April 2013, Einsiedeln, 
Switzerland  

- Jadrešin Milić, Renata. „The Ideology of the Visual in Contemporary Architecture“. International 
Conference Architecture and Ideology, Belgrade: University of Belgrade Faculty of Architecture, 
28th–29th September 2012, Belgrade, Serbia 

- Roter Blagojevic M., Milosevic G., Jadresin Milic R., Nikolic M., „A New life of the old Ottoman 
fortress - Investigation of Renewal and Protection Potentials of the Ram Medieval Fortress on 
the Danube“, 5th International Congress on: “Science and technology for the Safeguard of 
Cultural Heritage in the Mediterranean Basin”, 22nd– 25th November 2011, Istanbul, Turkey  

- Kurtović-Folić, Nađa; Jadrešin-Milić, Renata. „Research in Urban Morphology as a Source of 
Good Restoration Project - Case Study of Housing in Belgrade“. PRIMO CONGRESSO 
INTERNAZIONALE DI RETEVITRUVIO Interuniversitaria Italiana di Architettura SSD ICAR 14 | 
15 | 16 FIRST INTERNATIONAL CONGRESS OF RETEVITRUVIO Italian Interuniversity Network 
of Architectural Design SSD ICAR 14 | 15 | 16 - Bari (I): Politecnico di Bari, Facoltà di 
Architettura, 2011. 

- Kurtović-Folić, Nađa; Jadrešin-Milić, Renata. „Late Antique Centrally Planned Buildings and 
their Influence on Renaissance Architecture“. Nineth Symposium Nis and Byzantium, 3 - 5 June, 
2011. Niš, Serbia 

- Kurtović-Folić, Nađa; Jadrešin-Milić, Renata. „Importance of Urban Heritage Potential in the 
Creation of Belgrade as a Historical Metropolis“. The 4th International Conference on Hazards 
and Modern Heritage „The Importance of Place“. CICOP, 13 - 16 June, 2011. Sarajevo, Bosnia and 
Herzegovina 

- Kurtović-Folić, Nađa; Jadrešin-Milić, Renata. „Improving the Housing in Old City Cores“. iNDiS 
2009 – 11th National and 5th International scientific meeting, 25 -27 Novеmber, 2009, Novi Sad: 
Faculty of Technical Sciences, Serbia.  

- Jadrešin – Milić, Renata. “Symmetry and Architecture: plurality as a logical relation between 
phenomena”, VI International Conference on Science, Art and Culture „The Cultural Heritage and 
its Diversity at the Origin of Creativity“, 27-31 August, 2006, Lošinj, Croatia 

- Kurtović-Folić, Nađa; Roter-Blagojević, Mirjana; Jadrešin-Milić, Renata. “Teaching of 
Conservation in New Millenia – Built Heritage Potential”, International Conference VSU′ 2006, 
22 – 23 May, 2006, Sofia, Bulgaria 

- Kurtović-Folić, Nađa; Roter-Blagojević, Mirjana; Jadrešin-Milić, Renata. “Teaching of 
Conservations at the Faculty of Architecture, University of Belgrade”, Third Conference – 
Workshop „The Teaching of Constructions and Conservations in the European Schools of 
Architecture“, Faculty of Architecture Sarajevo, March 10 - 12, 2006, Sarajevo, Bosnia and 
Herzegovina 

- Kurtović-Folić N, Jadrešin-Milić Renata. "The Role of the Cultural Heritage in the South-Eastern 
Europe Regional Planning", "Sustainablity for Humanity& Environment in the extended 
connection field science - Economy - Policy", 24 - 25 February, 2005, Editura Politehnica, 
Temisoara 

3.5.2 Учешће на националним научним конференцијама, скуповима и саветовањима 

- Kurtović-Folić, Nađa; Jadrešin-Milić, Renata. "Kulturno nasleđe Srbije – strategija očuvanja, 
upravljanja i korišćenja", Četvrtа konferenciја o integrativnoj zaštiti, Republički zavod za zaštitu 
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kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa R Srpske, 22 - 23. oktobar 2009, Banja Luka, Bosna i 
Hercegovina 

 

3.6 УЧЕШЋЕ У НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИМ ПРОЈЕКТИМА 

Кандидаткиња др Рената Јадрешин-Милић је била млади истраживач Министарства за 
науку и технологију Републике Србије од 2000. до 2005. године, у оквиру два научно-
истраживачка пројекта којима је руководила проф.  др Нађа Куртовић-Фолић: 
„Унапређење и развој становања у Србији“ у периоду од 2000. до 2002. године, и 
„Редефиниција и унапређење методско-моделске основе планирања, пројектовања и 
грађења на принципима одрживог развоја градова, насеља и региона Србије“ у периоду од 
2002. до 2005. године.  

У оквиру пројекта „Унапређење и развој становања у Србији“ у заједничкој публикацији 
објављује рад на тему Тумачење слојевитости лика уличног фронта у сарадњи са 
колегиницом арх. Аном Никезић. Кроз рад истражује слојевитост ликовног израза 
уличног фронта, са посебним акцентом на аспект уличног фронта традиционалног блока 
у градском центру и везу његовог архитектонског израза са пројектантским приницпима 
класичне архитектуре; 

У оквиру пројекта „Редефиниција и унапређење методско-моделске основе планирања, 
пројектовања и грађења на принципима одрживог развоја у градовима, насељима и 
регионима Србије“ у заједничким публикацијама у сарадњи са проф. др Нађом Куртовић 
Фолић објављује два рада на тему Интегративна заштита градитељског наслеђа – 
генератор одрживог урбаног развоја. Кроз ове радове др Рената Јадрешин-Милић 
истражује потенцијале наслеђа и могућности и стратегије његове употребе у савременој 
архитектури.  

4.0 СТРУЧНИ ПРОЈЕКТИ И СТУДИЈЕ: 

- „Генерални урбанистички план Београда“, ЈУП Урбанистички завод Београда, 
инвеститор Град Београд - Секретаријат за урбанизам, 2001. (сарадник проф. др Нађе 
Куртовић Фолић, координатора секторске синтезе „Заштита градитељског наслеђа“)  
- "Припрема Програма израде Просторног плана подручја Старог Раса са Сопоћанима", 
Архитектонски факултет, Београд 1999/2000. (сарадник проф. др Нађе Куртовић Фолић, 
носиоца задатка) 

5.0 ИЗЛОЖБЕ: 

- (Нео)ренесансно језгро града Будимпеште – импресије студената архитектуре – 
Будим.Пешту, изложба пројектантске радионице студената прве године дипломских 
академских студија Архитектонског факултета Универзитета у Београду, 20 - 27. марта 
2009., Кућа Ђуре Јакшића, Скадарлија, Београд, у сарадњи са Амбасадом Републике 
Мађарске и Универзитетом уметности у Београду (као један од аутора поставке).  

- Постер "Contemporary Classical Architecture – Reconsidering Tradition" на изложби 
организованој у оквиру међународне конференције 3rd Annual International INTBAU 
Scientific Conference "Tradition and Heritage in Contemporary Image of the City", May 5-6, 2014, 
Krakow.  

 

6.0 ОЦЕНА РЕЗУЛТАТА НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА 

Кандидаткиња др Рената Јадрешин-Милић, дипл. инж. арх. се активно бави научно-
истраживачким радом у области архитектуре и урбанизма, посебно у оквиру уже научне 
области „Историја, теорија и естетика архитектуре и визуелних уметности и обнова 
градитељског наслеђа“ на Департману за архитектуру Архитектонског факултета у 
Београду. Поред магистарске тезе и докторске дисертације, кандидаткиња је аутор 
научних радова објављених у научним часописима међународног значаја, зборницима 
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радова са међународних научних скупова и поглавља у монографијама. Научно 
истраживачки рад кандидаткиње карактерише разноврсност тема, којима се бави кроз 
сложен карактер и структуру истраживања, у често проширеном оквиру, од којих се 
највећи део тиче уже научне области за коју се бира. Резимирајући укупни допринос 
научно-истраживачког рада кандидаткиње, Комисија посебно истиче следеће:   

6.1. Стицање формалних квалификација  

У научно-истраживачком раду др Ренате Јадрешин-Милић посебно се истичу радови 
неопходни за стицање научних и наставних звања, односно магистарска и докторска теза.  

Магистарска теза под насловом „Појам симетрије у теоријским принципима архитектуре 
ренесансе и њена улога у дефинисању принципа модерне архитектуре“, је истраживање 
конципирано изван фактографско-позитивистичке историографске анализе. Користећи 
савремене теоријске стратегије и повезујући архитектонску теорију и пројектантску 
праксу кроз све историјске епохе, истраживање је фокусирала на проучавање међусобне 
повезаности принципа из којих архитекте изводе своје пројектантске одлуке, па је 
оцењено да је тиме дала значајан допринос савременој архитектонској пракси. 
Магистарски рад је био награђен Наградом "Милорад Мацура" Института за архитектуру 
и урбанизам Србије, за најбољи магистарски рад одбрањен у школској 2006/07. години. 

Докторска теза под насловом „Теоријске поставке савремене класичне архитектуре и 
њихов однос према теоријским принципима архитектуре ренесансе“, кандидаткиња даље 
испитује савремене феномене у архитектури и даје нову интерпретацију односа теорије 
архитектуре са савременом архитектонском праксом. Проучавње историје и теорије 
архитектуре поставила је изван уобичајених оквира дисциплине, стварајући специфичан 
интерпретативан апарат који се базира на методлогији различитих хуманистичких наука. 
Докторска дисертација садржи серију оригиналних закључака о сложеним односима 
архитектуре и филозофије, као и читав низ закључака који редефинишу уобичајене 
историографске стереотипе везане за архитектуру и карактер појединих архитектонских 
поетика. Дисертација има теоријски допринос за ужу научну област „Историју, теорију и 
естетику архитектуре и визуелних уметности и обнову градитељског наслеђа“ за коју се 
кандидаткиња бира, а научни допринос тезе из овог аспекта је већ саопштен пред 
међународном стручном јавности. Рад на докторској тези кандидаткиња такође 
проверава кроз искуство рада у настави, односно континуирано примењује и проверва 
резултате на готово свим бројним обавезним и изборним предметима Основних и 
Дипломских академских студија на којима је ангажована. Докторски рад је награђен 
Наградом "Милорад Мацура" Института за архитектуру и урбанизам Србије, за најбољи 
докторски рад одбрањен у школској 2012/13. години. 

 

6.2. Објављени научни радови 

Од наведених бројних радова, посебно се запажају три тематске области истраживања 
кандидаткиње:  

Првој групи припадају радови у области архитектонског пројектовања у наслеђеним 
срединама и типологији архитектонских форми. Ову тему кандидаткиња истражује у 
оквиру студија, радионица, семинара и изборних предмета на којима је ангажована, на 
првој години дипломских академских студија. Приступајући анализи теме кроз различите 
студијске оквире, и излагањем курикулума, односно теоријског приступа, методологије и 
резултата рада на шест међународних научних скупова са објављеним радовима др 
Рената Јадрешин-Милић показује да интегративна архитектонска педагогија представља 
погодан медијум за истраживање креативних потенцијала који обједињују различите 
дисциплине, теорије и методе, и да представља адекватан одговор на сложене захтеве са 
којима се архитектонско образовање и професија данас срећу. Издвајају се радови: A New 
Life of the Ottoman Fortress Ram; Research in Urban Morphology as a Source of Good Restoration 
Project - Case Study of Housing in Belgrade; Improving the Housing in Old City Cores; Пројекат 
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ревитализације Ташмајдана; Мартиријум и Базилика у Јагодин Мали у Нишу – могућност 
обнове и презентације.  

У другој групи се налазе радови из области архитектонске теорије и њене везе са 
архитектонском праксом у различитим историјским периодима, укључујући савремену 
архитектуру. Темељни рад на теоријској подлози за развој ове теме такође је потврђен 
излагањима на више конференција, а од публикованих радова и припремљених за 
штампу посебно се истичу: Contemporary Classical Architecture – Reconsidering Tradition; The 
Idea оf Restoration in Renaissance Treatises оn Architecture; The Ideology of the Visual in 
Contemporary Architecture; Symmetry and Architecture: plurality as a logical relation between 
phenomena и Појам симетрије као универзалног принципа обликовања. У уводном тексту 
за књигу у српском издању Architectura Civilis Јозефа Фуртенбаха, заједно са проф. др 
Владимиром Маком, кандидаткиња даје нову интерпретацију једног значајног трактата о 
архитектури и ставља га у контекст општих кретања теорије архитектуре тога доба, 
чинећи књигу драгоценим штивом за наше студенте и колеге истовремено. Даље 
истраживање ове теме развија и даје нову интерпретацију и утицај Фуртенбаховог 
трактата кроз текст „Treatise Architectura Civilis by Joseph Furttenbach: Historical, Theoretical 
and Aesthetical Issues“. Овај рад је прихваћен за објављивање у часопису Estetika:The Central 
European Journal of Aesthetics који се налази на званичној Thomson Reuters SCI листи 
(http://science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&Word=estetika).   

Трећој групи припадају радови из области заштите и обнове културног наслеђа и развоја 
наставе у овој области.  

Од објављених радова кандидаткиње др Ренате Јадрешин-Милић Комисија посебно 
издваја рад A New Life of the Ottoman Fortress Ram (2013. коаутор) из области обнове и 
презентације градитељског наслеђа и архитектонског пројектовања у заштићеној 
средини, објављен у часопису Journal of Cultural Heritage - Special Istanbul Congress issue 
(Guest Editor Angelo Ferrari), (SCIE, AHCI, CCAH, Quarterly ISSN: 1296-2074. Impact factor 
1.392), видљив online на web страници: http://dx.doi.org/10.1016/j.culher.2012.11.021.  

Због драгоценог доприноса за домаћу стручну јавност и студенте архитектуре Комисија 
истиче приређивачки рад кандидаткиње на припреми српског издања Витрувијевих 
Десет Књига о архитектури за штампу и новом преводу појединих делова издања 
Свјетлост, Сарајево из 1951. године. У последњем издању књиге из 2014. године 
кандидаткиња др Рената Јадрешин-Милић је аутор значајног предговора који осветљава 
актуелност овог дела данас.  

Резултати научно-истраживачког рада: 

Сумирајући укупан допринос научно-истраживачког рада др Ренате Јадрешин-Милић, 
Комисија посебно истиче следеће публиковане научне резултате:  

• магистарска теза одбрањена на Универзитету у Београду, Архитектонски факултет; 

• докторска теза одбрањена на Универзитету у Београду, Архитектонски факултет; 

• 1 рад у часопису међународног значаја (М23); 

• 1 поглавље у тематском зборнику међународног значаја (М14); 

• 13 поглавља у зборницима међународних научних скупова (М31, М32, М33, М34); 

• 7 поглавља у тематским зборницима националног значаја (М44, М45, М46); 

• 7 радова у часописима националног значаја (М51, М52, М53); 

• 1 поглавље у зборнику скупова националног значаја (М63); 

Сви објављени научни радови др Ренате Јадрешин-Милић представљају значајан 
допринос посебно за развој уже научне области „Историја, теорија и естетика архитектуре 
и визуелних уметности и обнова градитељског наслеђа“ Факултета. 
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6.3. Учешће на научним конференцијама 

Од бројних наведених учешћа на научним конференцијама посебно се издвајају: 1. 
Предавање Vitruvius's Notion of Symmetry in Renaissance Texts on Architecture одржано у 
априлу 2013. године у оквиру Second Colloquium on Architectural Theory, у библиотеци 
Werner Oechslin Library (Einsiedeln, Швајцарска), познатој по највећој колекцији књига из 
области архитектуре на свету; 2. Предавање The Idea оf Restoration in Renaissance Treatises 
оn Architecture у новембру 2013. године у оквиру међународне конференције International 
Symposium CITIES UNDER RESTORATION у Индији; 3. Предавање Contemporary Classical 
Architecture – Reconsidering Tradition у мају 2014. године у оквиру годишње нучне 
конференције међународне организације INTBAU у Кракову. Предавање је било праћено 
постером - делом истоимене међународне изложбе. У радовима 1. и 3. кандидаткиња је 
изнела резултате делова своје докторске тезе и дала нову, савремену интерпретацију 
најчувенијих теоријских трактата о архитектури показујући њихову савремену примену у 
архитектонској и педагошкој пракси. Промовише Факултет представљајући и део 
резултата рада на изборном предмету Архитекта мора бити писмен, на коме је била 
ангажована, чиме изазива веома велико интересовање и изузетно позитивне реакције 
међународне стручне јавности. Рад 2. је такође веома позитивно прихваћен у иностраној 
стручној јавности која кандидаткињу издваја и препознаје као стручњака за ренесансну 
историју и теорију архитектуре. Ова три рада још увек нису објављена у целости. 

6.4. Учешће у научно-истраживачким пројектима 

Кандидаткиња др Рената Јадрешин-Милић је била млади истраживач Министарства за 
науку и технологију Републике Србије од 2000. до 2005. године, у оквиру два научно-
истраживачка пројекта: „Унапређење и развој становања у Србији“ у периоду од 2000. до 
2002. године, и „Редефиниција и унапређење методско-моделске основе планирања, 
пројектовања и грађења на принципима одрживог развоја градова, насеља и региона 
Србије“ у периоду од 2002. до 2005. године. У оквиру ових пројеката у заједничким 
публикацијама објављује резултате свог рада.  

 

7.0 ОЦЕНА РЕЗУЛТАТА У ОБЕЗБЕЂИВАЊУ НАУЧНО-НАСТАВНОГ ПОДМЛАТКА  

На докторским студијама Факултета др Рената Јадрешин-Милић је допринела 
обезбеђивању научно-наставног подмлатка као сарадник у припреми делова наставе на 
обавезним предметима и на историјском дискурсу истраживања. На овом нивоу 
студирања др Рената Јадрешин-Милић специфична знања, стечена током сопственог 
научно-истраживачког рада, преноси на последипломце кроз предмете у чијој 
реализацији учествује, ангажована као сарадник. 

 

8.0 ОЦЕНА О РЕЗУЛТАТИМА ПЕДАГОШКОГ РАДА И У РАЗВОЈУ НАСТАВЕ 

Кандидаткиња др Рената Јадрешин-Милић, дипл. инж. арх., поседује изузетне 
способности за рад у настави, првенствено у оквиру уже научне области „Историја, 
теорија и естетика архитектуре и визуелних уметности и обнова градитељског наслеђа“, 
што је показала током седамнаестогодишњег рада на Архитектонском факултету у 
Београду. Након заснивања радног односа, у статусу лица обдареног за научно-
истраживачки и уметнички рад, затим као асистент приправник, а потом и као асистент, 
кандидаткиња је непрекидно ангажована на бројним наставним плановима и предметима 
на Катедри за историју и теорију архитектуре и уметности и Катедри за архитектонско и 
урбанистичко пројектовање, а затим на Департману за архитектуру: 
По наставном плану и програму који је спровођен пре доношења Закона о високом 
образовању: 

- Развој архитектуре и насеља  
- Савремена архитектура и урбанизам  
- Пројектовање 1 (1999-2003)  
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- Елементи пројектовања (2004-2007)  
- Архитектура прошлости у Југославији  
- Заштита и ревитализација градитељског наслеђа  
- Изборни предмет - Стилови и форме у архитектури  
- Изборни предмет - Теорије и теоретичари архитектуре  
- Изборни предмет - Старе технике грађења  
- Изборни предмет – Естетика и симболика у архитектуи и уметности  

На основним академским студијама:  
- Историја архитектуре и насељавања 1 (од 2006/07 до 2013/14) 
- Историја архитектуре и насељавања 2 (од 2006/07 до 2013/14) 
- Студио пројекат 1 (2008/09, 2009/10)  
- Студио пројекат 4 – Синтеза (2008/09, 2009/10)  
- Визуелна истраживања (2006/07, 2007/08)  
- Архитектонска графика (2006/07, 2007/08)  
- Изборни предмет - Архитекта мора бити писмен (Marcus Vitruvius Pollio)  
- Изборни предмет - Приватно и јавно у античкој стамбеној архитектури  
- Изборни предмет – Ново читање архитектуре  

На дипломским академским студијама:  
- Историја и теорија архитектуре (од 2006/07 до 2013/14)  
- Визуелна култура у архитектонској теорији и пракси, МАСА 11020-02 (2014/15)  
- Студио М4 – Становање у наслеђеној грађеној средини – простор источног Врачара, 

Смиљанићева (2006/07)  
- Студио М4 - Архитектонско-урбанистички пројекат ревитализације простора 

средњовековног града Рама и његове околине (2008/09)  
- Студио М4 – Ново читање архитектуре Медитерана – резиденцијално становање 

(2011/12)  
- Радионица 1 – Лапидаријум градског музеја у Сремској Митровици (2006/07)  
- Радионица 1 - Ренесанса и неоренесанса – Будимпешта у трећем миленијуму 

(2007/08)  
- Изборни предмет - Античко наслеђе у региону (2008/09, 2009/10)  
- Изборни предмет - Религија - Култура - Архитектура (2009/10, 2010/11, 2012/13)  
- Изборни предмет - Средњовековни градови у Србији-могућност савремене 

презентације (2010/11)  
- Изборни предмет - Античко наслеђе у савременим итинерарима (2011/12)  
- Изборни предмет - Архитектура позоришта (2012/13, 2013/14)  
- Изборни предмет – Визуелна култура за архитекте (2013/14)  
- Семинар Култура и заштита ренесанса и интеграција наслеђа у условима 

савременог пројектовања (2012/13)  
- М9. Мастер пројекат (2008/09), тема: Обнова и ревитализација  

Кандидаткиња др Рената Јадрешин-Милић је у настави на основним и дипломским 
академским студијама у својству сарадника учествовала у раду бројних обавезних 
предмета, као и постављању и увођењу нових предмета из области историје и теорије 
архитектуре и градитељског наслеђа, за које су студенти показали веома велико 
интересовање. Комисија посебно наглашава активно учешће кандидаткиње у припреми 
предавања и испита на обавезним предметима Историја архитектуре и насељавања 1 и 
Историја архитектуре и насељавања 2 на основним студијама архитектуре, и Историја и 
теорија архитектуре на дипломским академским студијама, од 2006. године, где је 
показала висок ниво самосталности и способности у организовању и спровођењу наставе. 

Кандидаткиња др Рената Јадрешин-Милић у раду у настави показује изузетну 
одговорност, самосталност, изражену жељу и способност за рад са студентима, као и 
прикладан педагошки приступ у излагању материје који одликује динамичан, сложен и 
неконвенционалан приступ. Резултати студентске анкете 2013/14. године показују да 
кандидаткиња добија позитивне, високе оцене педагошког рада: Курс 7.2. – Историја 
архитектуре и насељавања 2 (добила је оцену 4.59 од максималних 5) и Курс M2.1. – 
Историја и теорија архитектуре (добила је оцену 4.70 од максималних 5).  
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У свом досадашњем раду др Рената Јадрешин-Милић учествује у формирању академских 
курикулума са новим актуелним темама из области историје и теорије архитектуре и у 
увођењу изборних предмета у наставни програм Факултета, којима се обрађују савремена 
кретања у области архитектуре, али и других хуманистичких и друштвених наука са 
тежиштем на истраживању историје и теорије архитектуре и савремене архитектонске 
праксе. Своје знање и искуство др Рената Јадрешин-Милић несебично преноси на 
студенте кроз све програме студија у којима учествује. У свом непосредном раду са 
студентима, на консултацијама за израду семинарских радова и студијским пројектима, 
она улаже велики труд и спремност да помогне студентима како би остварили што боље 
резултате. Њено свесрдно ангажовање у настави и индивидуални приступ сваком 
студенту са којим ради, допринели су да студенти бирају похађање наставе у оквиру 
изборних предмета на основним и дипломским студијама на којима учествује. У 
непосредном раду са студентима, кандидаткиња је испољила све врлине пажљивог и 
стрпљивог, добро обавештеног и истрајног педагога, омиљеног међу студентима, 
способног да их подстакне да пронађу сопстевни пут, развију сопствене идеје и да их 
презентују. Кроз бројне предмете на којима је ангажована, др Рената Јадрешин-Милић је 
показала теоријска и практична знања из области архитектуре. У свим наведеним 
формама педагошког рада, континуално прилагођавајући курикулум савременим 
трендовима у образовању архитеката, кандидаткиња успоставља директан и квалитетан 
однос са студентима, преносећи своја академска знања и искуства, и мотивишући младе 
колеге да сами истражују даље и дубље од формалног наставног програма. Такође, др 
Рената Јадрешин-Милић је увећала и обогатила кабинетску библиотеку бројним 
најактуелнијим књигама из области историје и, посебно, теорије архитектуре. 

Седамнаестогодишње ангажовање у настави на Факултету кандидаткиње др Ренате 
Јадрешин-Милић првенствено је било у оквиру уже научне области „Историја, теорија и 
естетика архитектуре и визуелних уметности и обнова градитељског наслеђа“. Током 
свог досадашњег рада др Рената Јадрешин-Милић се изузетно залаже за афирмисање 
историје, теорије архитектуре и заштите градитељског наслеђа, упознаје студенте са 
најновијим кретањима у науци и култури и унапређује наставу. Поред тога, међутим, 
смисао за педагошки рад исказала је кроз изразито комплексан и слојевит приступ који 
повезује и друге научне и уметничке области на Департману за архитектуру. Повезивање 
архитектонске теорије и практичне димензије пројектовања и архитектуре уопште је 
основна карактеристика њеног рада која је издваја као потенцијално специфичног 
наставника. Свој педагошки профил градила је на бази пажљивог, темељног и широко 
образованог сарадника. Однос према студентима, настави и приступ у раду који др Рената 
Јадрешин-Милић примењује били су увек оцењени као изузетно квалитетни, иновативни, 
креативни, посвећени и посебно коректни од стране бројних предметних наставника са 
којима је сарађивала, те је у том смислу допринела и развоју наставног процеса на 
Факултету. 

Из наведеног Комисија закључује да је др Рената Јадрешин-Милић била активно 
ангажована на разноврсним темама на основним и дипломским академским студијама, на 
развијању и унапређењу свих облика наставе на Факултету, а посебно на продубљивању и 
обогаћивању наставе из области историје и теорије архитектуре и уметности и предмета 
који припадају ужој научној области „Историја, теорија и естетика архитектуре и 
визуелних уметности и обнова градитељског наслеђа“. 

 

9.0 ОЦЕНА У АНГАЖОВАЊУ У ДРУГИМ ДЕЛАТНОСТИМА ВИСОКОШКОЛСКЕ 
УСТАНОВЕ, УНАПРЕЂЕЊУ ПРОФЕСИЈЕ  
 
Након заснивања радног односа на Архитектонском факултету у Београду, кандидаткиња 
др Рената Јадрешин-Милић је активни учесник у унапређењу наставног процеса. Током 
школске 2012/13. године активно учествује у организовању новог студијског програма 
„Пројектовање и наслеђе“, из области заштите и презентације културног наслеђа и 
пројектовања у наслеђеној средини као секретар програма. Током школске 2012/13. 
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године активно успоставља контакте за будућу сарадњу са међународном асоцијацијом 
“Transromanica” (C.E.P. Centre international d’Etudes des Patrimoines culturels en Charolais-
Brionnais). Током школске 2010/11. године координира сарадњу са стручним тимом 
Јавног предузећа „Београдска тврђава“ у оквиру изборног предмета Средњовековни 
градови у Србији-могућност савремене презентације. У току више школских година 
оганизује стручне екскурзије студената Факултета, као и студијски боравак студената 
Радионице 1 - Ренесанса и неоренесанса – Будимпешта у трећем миленијуму у 
Будимпешти, што је као исход имало изложбу студентских радова у марту 2009. године, у 
Кући Ђуре Јакшића у Скадарлији, под насловом Будим Пешту – (Нео)ренесансно језгро 
града Будимпеште – импресије студената архитектуре, где је др Рената Јадрешин-Милић 
била један од аутора поставке. Кандидаткиња др Рената Јадрешин-Милић је радила на 
пријави пројекта Факултета: TEMPUS SCM C035B06 - Recognition of Architectural Degrees in 
CARDS Countries based on Compentences and Learning Outcomes REFORMAE II (2006-08.).  
Од вананставних активности значајних за Факултет Комисија истиче учешће др Ренате 
Јадрешин-Милић у раду организационих одбора три међународна научна скупа. 
Кандидаткиња је од 2002. до 2004. године била је члан Комисије за односе са јавношћу, 
информисање, изложбе и међународну сарадњу Архитектонског факултета. 

 

10.0 ЗAКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ  

Увидом у све елементе укупних резултата кандидаткиње Комисија сматра да др Рената 
Јадрешин-Милић испуњава све формалне и суштинске услове предвиђене Статутом 
Универзитета у Београду и Статутом Архитектонског факултета у Београду, као и општих 
услова предвиђених Законом о раду и посебних услова предвиђених Законом о високом 
образовању, за избор у звање доцента на Департману за архитектуру, за ужу научну 
област „Историја, теорија и естетика архитектуре и визуелних уметности и обнова 
градитељског наслеђа“.  

Др Рената Јадрешин-Милић je стекла одговарајуће високо образовање све до академског 
степена доктора наука из научне области „Историја, теорија и естетика архитектуре и 
визуелних уметности и обнова градитељског наслеђа“ за коју се бира. Њен педагошки рад 
у високошколској настави заснован је на вишегодишњем искуству и сарадњи у темељној 
припреми методских јединица које се излажу критички и на мултидисциплинаран начин. 
Комисија високо цени однос др Ренате Јадрешин-Милић у непосредном раду са 
студентима, које подстиче на критичко размишљање.  

Др Рената Јадрешин-Милић је својим научним радовима значајно допринела научним 
истраживањима, посебно теоријским аспектима у домену дисциплине историје и теорије 
архитектуре и уметности. Научно-истраживачке способности др Ренате Јадрешин-Милић 
се развијају на такав начин да је стекла афирмацију у домаћој и међународној научној 
јавности, доприносима у домену теоријских поставки историје и теорије архитектуре и 
уметности. Сви досадашњи радови, а посебно докторска дисертација, пружају убедљиве 
доказе да се ради о зрелој личности која се јасно определила за истраживање 
специфичних тема из ове области.  

Поред тога, ангажовањем у настави др Рената Јадрешин-Милић је показала да поседује 
широко знање и из других хуманистичких дисциплина, као и способност да их примени у 
активном раду са студентима архитектуре. На тај начин, научно-наставни профил др 
Ренате Јадрешин-Милић се може посматрати као вишеслојан, прилагодљив и веома 
свестран, што је афирмативна одлика коју Комисија посебно истиче с обзиром да се ради 
о ужој научној области која захтева мултидисциплинарну теоријску, проблемску и 
методолошку димензију. На основу увида у резултате педагошког и научно-
истраживачког рада, Комисија процењује да је кандидаткиња др Рената Јадрешин-Милић 
укупним радом показала изузетну способност повезивања научно-истраживачког и 
педагошког рада, примењујући свеобухватан и мултидисциплинаран приступ. Њен 
научно-истраживачки рад карактерише разноврсност тема којима се бави, али се највећи 
део њеног опуса и активности који има у свом укупном професионалном раду тиче научне 

36 
 

http://www.arh.bg.ac.rs/upload/0809/Diplomske_akademske_studije/Semestar_01/MODUL%20M7%20radionica%201%20Budimpesta.pdf


области за коју се бира: „Историја, теорија и естетика архитектуре и визуелних уметности 
и обнова градитељског наслеђа“.  

Имајући у виду укупан педагошки и научно-истраживачки рад кандидаткиње, ниво 
постигнутих резултата и њихову усклађеност са темама које се обрађују у оквиру уже 
научне области „Историја, теорија и естетика архитектуре и визуелних уметности и 
обнова градитељског наслеђа“, Комисија са задовољством предлаже научно-наставном 
већу Архитектонског факултета у Београду избор др Ренате Јадрешин-Милић, за 
Наставника у звање доцента за ужу научну област: „Историја, теорија и естетика 
архитектуре и визуелних уметности и обнова градитељског наслеђа“, на Департману за 
архитектуру Архитектонског факултета у Београду. 
 

У Београду, 29. децембра 2014. године 

 

 

Чланови комисије: 

 

__________________________________________ 

др Владимир Мако дипл.инж.арх.,  председник Комисије 

редовни професор Универзитета у Београду, Архитектонски факултет 

 

__________________________________________ 

др Љиљана Благојевић дипл.инж.арх.,  члан Комисије 

ванредни професор Универзитета у Београду, Архитектонски факултет 

 

_________________________________________ 

др Миoдраг Шуваковић, члан Комисије 

редовни професор Универзитета уметности у Београду, Факултет музичке уметности 
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