
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 

АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ 

 

Одлуком Наставно-научног већа Архитектонског факултета бр. 01-1972/2-7 од 12. 

октобра 2015. године, именована је Комисија за припрему извештаја за избор др Невене 

Дебљовић Ристић у научно звање – научни сарадник. На основу члана 55. став 4. Закона 

о високом образовању, члана 73. Закона о научноистраживачкој делатности, члана 13. 

Правилника о поступку и начину вредновања и квантитативном исказивању 

научноистраживачких резултата истраживача и члана 48. Статута Универзитета у 

Београду, Комисија у саставу: др Владимир Мако редовни професор Архитектонског 

факултета у Београду, др Гордана Милошевић Јевтић, доцент Архитектонског факултета 

у Београду, др Петар Бојанић, редовни професор и саветник Института за филозофију и 

друштвену теорију у Београду и др Ненад Шекуларац, ванредни професор 
Архитектонског факултета у Београду подносе следећи 

ИЗВЕШТАЈ 

1. ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ 

Невена Дебљoвић Ристић, рођена је 6. априлa 1971. у Крагујевцу. Дипломирала је на 

Архитектонском факултету Универзитета у Београду 2000. год, са оценом 10 на 

дипломском раду и просечном оценом у току студија 8,20 и тиме стекла назив 

дипломираног инжењера архитектуре. На истом факултету је школске 20002001. год 

уписала специјалистичкe магистарске последипломскe студије „Историја и развој 

теорије архитектуре“ у трајању од пет семестара, одслушала последипломски курс и 

положила све испите са просечном оценом 9,86. Током 2004. год у периоду од три 

месеца учествовала је и одслушала курс „Очување, рехабилитација и рестаурација“ на 

Институту за архитектуру Универзитета у Женеви у Швајцарској („Maintenance, 

Rèhabilitation et Restauration 1-2“, L΄Institut d΄аrchitecture de l΄Universitè de Genève, Suisse). 

Школске 2005-2006. године уписала је докторске студије на Архитектонском факултету 

Унивезитета у Београду, а Докторску дисертацију под називом "Источнохришћанска 

тријадологија у архитектури владарских задужбина" одбранила је 9. јуна 2013. године на 

Архитектонском факултету Универзитета у Београду (ментор проф. др Владимир Мако).  

Од 2000. године запослена је у Републичком заводу за заштиту споменика културе у 

Београду. Стручни испит прописан за рад у делатности заштите културних добара по 

програму за звање архитекте конзерватора положила је 2002. године. Лиценцу 
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одговорног пројектанта стекла 2003. године (бр. лиценце 300 1996 03). До 2008. радила je 

у звању стручног сарадника, од 2008. године у звању вишег стручног сарадника, а од 

2012. у звању саветника.  

Именована за руководиоца истраживачких пројекта и спровођење радова на обнови, 

рестаурацији и конзервацији  цркве Св.Тројице и манастирског комплекса у Сопоћанима 

који је уписан на Листу светске културне и природне баштине УНЕСКО, од 2009. године 

до данас и део је тима задуженог за Светско наслеђе Србије (UNESCO WHS). Члан је 

тима за израду два плана упрваљања Светском баштином: Management Plan Unesco 

World Heritage – Old Ras and Sopocani (2014/2015) и Management Plan Unesco World 

Heritage - Studenica Monastery (2015). Од 2014. године именована је и за руководиоца 

истраживачких пројекта и спровођење радова на планирању, рестаурацији и 

конзервацији комплекса цркве Св.Ахилија у Ариљу, који је споменик културе од 

изузетног значаја за Републику Србију. 

Учествовала као сарадник и коаутор у преко десет студија и истраживчких пројеката у 

периоду 2002-2012; Аутор је дванаест истраживачких и конзерваторско-рестаураторских 

пројеката на обнови, реконструкције и ревитализацији културно-историјских објеката од 

изузетног значаја (2003-2015.); Као сарадник-пројектант, а потом и самостални 

пројектант учествовала је у изради великог броја архитектонских пројеката у земљи 

(1997-2012, Београд), и иностранству (2007-2008 Lausanne, 2011-2012., 2014-2015. 

Géneve); 

У периоду 2008-2011. год. била је ангажована као стални самостални предавач на 

предмету Историја архитектуре 2 — Историја архитектуре средњег века, на Факултету за 

градитељски менаџмент, одсек: архитектура, при Унион универзитету у Београду.Члан  

је ICOMOS-а, Инжењерске коморе Србије и Друштва конзерватора Србије. 

2. БИБЛИОГРАФИЈА КАНДИДАТА 

Библиографија др Невене Дебљовић Ристић обухвата 33 јединицe (укључујући и 

докторску дисертацију), од којих 31 јединица има  М коефицијенте (41 поен). 
 
М71 Докторска дисертација 

Невена Дебљовић-Ристић, „Источнохришћанска тријадологија у архитектури 
владарских задужбина средњовековне Србије“, Архитектонски факултет (2013) 
(докторска дисертација)  M71 (6) 
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M22 Рад у истакнутом часопису међународног значаја  
Nevena Debljović Ristić, „Theology and the Еastern Оrthodox Church Architecture 
Interpretation of the Triadological Principle,“ European Journal for Science and Theology, 
Vol. 10, No. 1 (2014):231-247.(ISSN 1842-8517); M22 (5) 
*EJST:(A&HCI) & (SCIE) including the Web of Science by ISI Thomson Reuters, Scopus by Elsevier 
Bibliographic Databases 

M51 Рад објављен у часопису националног значаја 

Невена Дебљовић-Ристић, „Процес реафирмације значења просторних одлика 
српских средњовековних манастира XII и XII века,“ Саопштења, бр. 43, Београд 
(2011): 161-176. (ISBN 0354-4346). M51 (2) 

Невена Дебљовић-Ристић, „Мислити град“ приредили Петар Бојанић, Владан Ђокић, 
Саопштења, бр. 44, Београд (2011): 321-323. (ISBN 0354-4346). M51 (2) 

Невена Дебљовић-Ристић, „Порекло и улога трпезарија при сакрализацији 
архитектонског простора у манастирима средњовековне Србије, “ Саопштења, бр. 
41, Београд (2009): 101-120. (ISBN 0354-4346). M51 (2)  

 
M53 Рад у научном часопису  

Невена Дебљовић Ристић, „Средњовековно сакрално наслеђе – принципи и поступци 
у архитектонској конзервацији,“ Гласник Друштва конзерватора Србије, бр. 38, 
Београд (2015): 151-162. (ISSN 0350-9656). M53 (1) 
 
Невена Дебљовић Ристић, Владан Видосављевић, „Питања вредновања и стање 
конзервације културног наслеђа у сливу реке Рашке“, Гласник Друштва 
конзерватора бр.37, Београд (2014) : 203-207. M53 (1) 

Невена Дебљовић-Ристић, „Рестаурација и конзервација монофора са цркве Св. 
тројице у манастиру Сопоћани,“ Гласник Друштва конзерватора Србије, бр. 36, 
Београд (2012): 50-56. (ISSN 0350-9656). M53 (1) 
 
Невена Дебљовић-Ристић, „Санација лица оградног зида на месту мађупнице у 
манастиру Сопоћани,“ Гласник Друштва конзерватора Србије, бр. 36, Београд 
(2012): 56-59. (ISSN 0350-9656). M53 (1) 
 
Невена Дебљовић-Ристић, „Рестаурација саркофага краља Уроша I и краљице Aне у 
цркви Св. тројице — манастир Сопоћани,“ Гласник Друштва конзерватора Србије, 
бр. 35, Београд (2011): 85-89. (ISSN 0350-9656). M53 (1) 
 
Невена Дебљовић-Ристић, „Обнова дводелних прозора на цркви Св. тројице у 
манастиру Сопоћани,“ Гласник Друштва конзерватора Србије, бр. 35, Београд 
(2011): 89-93. M53 (1) 
Невена Дебљовић Ристић, Снежана Јејић, „Значај Светске баштине: порекло, 
менаџмент, последице,“ Шведска, Фалун, 8-10. децембар 2010. Гласник Друштва 
конзерватора Србије, бр. 35, Београд (2011): 244-247. (ISSN 0350-9656). M53 (1) 
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Невена Дебљовић-Ристић, Снежана Јејић, „Светска баштина, културно наслеђе и 
туризам,“ Швајцарска, Женева 10-11. децембар 2010. Гласник Друштва 
конзерватора Србије, бр. 35, Београд (2011): 24-248. (ISSN 0350-9656). M53 (1) 
Невена Дебљовић-Ристић, Ненад Шекуларац, „Реконструкција и статичка санација 
оградног зида са источне стране манастирског комплекса Сопоћани,“ Гласник 
Друштва конзерватора Србије, бр. 34, Београд (2010): 74-80. (ISSN 0350-9656).  

M53 (1) 
Невена Дебљовић-Ристић, „Културни пејзаж подручје Светског наслеђа Котор,” 
Гласник Друштва конзерватора Србије, бр. 34, Београд (2010): 287-289. (ISSN 0350-
9656). M53 (1) 
Невена Дебљовић-Ристић, „Средњовековно наслеђе у светлу конзерваторске етике,“ 
Гласник Друштва конзерватора Србије, бр. 33, Београд (2009): 59-61. (ISSN 0350-
9656). M53 (1) 
Невена Дебљовић-Ристић, „Архитектура цркве манастира Св. Варвара на Рељиној 
градини — предлог обнове,“ Гласник Друштва конзерватора Србије, бр. 32, Београд 
(2008): 89-93. (ISSN 0350-9656). M53 (1)  
 
Невена Дебљовић-Ристић, „Валтровић и Милутиновић, документи II — теренска 
грађа 1872-1904,“ Гласник Друштва конзерватора Србије, бр. 32, Београд (2008): 
234-236. (ISSN 0350-9656). M53 (1) 
 

Невена Дебљовић-Ристић, „Прва регионална конференција о интегративној заштити 
— Културни пејзаж — савремени приступ заштити културног и природног наслеђа 
на Балкану,“ Гласник Друштва конзерватора Србије, бр. 31, Београд (2007): 265-267. 
(ISSN 0350-9656). M53 (1) 

Невена Дебљовић-Ристић, „Валтровић и Милутиновић, документи I — теренска грађа 
1871-1884, “ Гласник Друштва конзерватора Србије, бр. 31, Београд (2007): 246-249. 
(ISSN 0350-9656). M53 (1) 
 
Невена Дебљовић-Ристић, „Валтровић и Милутиновић, тумачења,“ Гласник Друштва 
конзерватора Србије, бр. 33, Београд (2009): 323-326. (ISSN 0350-9656). M53 (1) 
 

M33 Саопштења са међународних научних скупова штамани у целини 
Nevena Debljovic Ristić, Aleksandar Stanojlović, „Historic urban areas and their 
toponyms,“ First International Conference Preservation and Improvement of Historic 
Towns, May 15.-16., 2014 Sremski Karlovci, 45-52. (ISBN 978-86-6101-050-1). M33 (1) 

Nevena Debljović-Ristić, „The Sopocani Monastery — Conservation аnd Restoration 
Works,“ World Heritage — Terminology, Criteria, Role, Conference and Workshop оf 
ICOMOS Monastery Studenica, Serbia, 18-19 Аpril, 2012 (Electronic Resource ISBN 
978-86-916137-0-9). M33 (1) 

Nevena Debljović-Ristić, „Critical Overview of The Serbian Mediaeval Monasterial 
Complexes mise-en-valeur and Their Restoration — Difficulties, Risks and Possibilities” 
— Risk Assessment of Cultural and Natural Heritage in the Region of South East Europe, 
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Second Regional Scientific Conference оf ICOM SEE, Niš, Serbia, May 22-26 (Received: 
Оctober 2011). M33 (1) 

Nevena Debljović Ristić, “Relation Between Theological Thought аnd Architectonic 
Practice in the Process of Sacral Construction Appearance During the Early-Byzantine 
Period” —Niš- Martiriopolis and Imperial City, Tenth Symposium Niš and Byzantium, 
Niš, Serbia, June 3-5, 2011, 237-252. (ISBN 978-86-6101-057-6). M33 (1) 

Nevena Debljović-Ristić, „Мedieval Мonasterial Copmplexes Integral Protection—
Between the Cultural аnd Spiritual Heritage,“ The Significance of  World Heritage: 
Origins, Management, Consequences — Internacional Scientific Conference, Falun, 
Sweden, December 7-9, 2010, Dalarna Universsity WHILD, 2013, 214-224. (ISSN 1403-
6878, ISBN 987-91-85941-50-6). M33 (1) 

Nevena Debljović-Ristić, Anica Tufegdzic, „Recognition аnd Identification оf Cultural 
Landscape аs Method оf Advancement for Sustainable Spatial Development,“Regional 
Development Spatial Planning and Strategic Governance, Internacional Scientific 
Conference, Belgrade, Serbia, 7-8. December, 2009, 439-453. (ISBN 978-86-80329-61-1). 
M33 (1) 

Невена Дебљовић-Ристић, „Идентификација климатске архитектуре у глобалном 
систему промена као могући модул у очувању, обнови и заштити културног и 
природног наслеђа,“ Очување културног и природног наслеђа у условима глобалних 
промена, Трећа регионална конференција о интегралној заштити, Бања Лука, Босна и 
Херцеговина, 3-4. новембар, 2008, 251-262. M33 (1) 

Nеvena Debljović-Ristić, „Srpski srednjovekovni manastiri mesta stapanja kulture i 
predela,“ Kulturni pejzaž — savremeni pristup zaštiti kulturnog i prirodnog nasleđa na 
Balkanu, Prva regionalna konferencija o integrativnoj zaštiti, Banja Luka, Bosna i 
Hercegovina, 30. oktobar – 1. novembar, 2006, ECPD, 2008, 227-237. (ISBN 978-86-
7236-055-4). M33 (1) 

 
M63 Радови у зборницима са националних научних скупова штамани у целини 

Невена Дебљовић Ристић, “Употреба креча у архитектонској конзервацији 
средњовековних комплекса“, Зборник радова са семинара и радионице Креч као 
историјски материјал, Београд, 2014, 127-137. (ISBN 978-86-6299-010-5). М63 (0,5) 
 

М45 Радови и тематском зборнику националног значаја  
 

Невена Дебљовић Ристић, “Тријадолошки систем Псеудо Дионисија Ареопагита у 
функцији тумачења сакралне архитектуре средњег векa“ Зборник радова Радослав 
Грујић, Београд, 2015, 1-16. (предат 27.04.2015 у штампи) М45 (1,5) 
 
Остали радови  
 
Невена Дебљовић Ристић, „Портали цркве св.Тројице и манастиру Сопоћани-
поступци конзервације и рестаурације“, Модерна Конзервација 2, Београд (2014) 
:149-157. (ISBN 2334-9239); (UDK:726.71.025(497.11) ID: 211983884. 
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Невена Дебљовић Ристић, „Преиспитивање конзерваторских приступа у 
интерпретацији архитектуре средњовековних манастира у Србији“, Модерна 
Конзервација 1, Београд (2013):87-96.; (ISBN 2334-9239); (UDK:726.71.025(497.11) 
ID: 202494220. 
 
Рецензије радова 
 
“Algorithm for Determination of the Groin Vault Shape” by Igor Bjelić, Nenad Marković, 
Slobodan Bjelić. European Journal For Science And Theology, (ISSN 1842-8517) August 
2013. 
“Health Monitoring Of Historical Monuments Using Dynamic Parameters Determined 
Experimentally”by Dorina Isopescu, Constantin Gavriloaia European Journal For Science 
And Theology, (ISSN 1842-8517), February 2014. 
 
Предавања по позиву 
 
Академија СПЦ – Трибина Радослав Грујић 
09.април 2014.године 
„Тријадологија у архитектури владарских задужбина средњовековне Србије“ 
 
Архитектонски факултет – Београд 
27. новембар 2014. године 
„Научна истраживања у одабиру методолошких поступака при конзервацији и 
рестаурацији историјских комплекса“ 
02. децембар 2014. године 
„Архитектура и натчулно - у потрази за идеалним конструктивним склопом“ 
 
Избор истраживачких, конзерваторско-рестаураторских пројеката и изведених 
радова – аутор и руководилац пројеката 

 

Идеална реконструкција манастирске трпезарије у Сопоћанима (2003); 

Kонзерваторско-рестаураторски пројекат обнове цркве Свете Варваре на Рељиној 
Градини (2008); 

The Monastery Complex of Sopocani, Restoration and Arrangments Preliminary Plan, 
ICOMOS-UNESCO mission (2009); 

Конзерваторско-рестаураторски пројекат обнове бедема са источне стране у 
манастиру Сопоћани (2009); изведени радови у 2009; 

Конзерваторско-рестаураторски пројекат реконструкције дводелних прозора, 
олтарске преграде и рестаурација саркофага Краља Уроша и Краљице Ане на цркви 
Св. Тројице, манастир Сопоћани (2009); изведени радови у 2010. 

Истраживачки и конзерваторски пројекат рестаурације мермерних монофора и 
портала на цркви Св. Тројице, манастир Сопоћани (2011); изведени радови у 2011-
2012; 

Пројекат „Место које волим“- Обнова бедема Новопазарске тврђаве (2012); изведени 
радови у 2012; 
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Пројекат ревитализације западног бастиона: формирање мултифункционалне 
позорнице (2012); 

Истраживачки и конзерваторски пројекат рестаурације портала на цркви Св. 
Тројице, манастир Сопоћани (2013); 

изведени радови у 2013-2014; 

Пројекат уређења непосредне околине цркве Св.Ахилија у Ариљу (2014); 

Пројекат Лапидаријума у непосредној близини цркве Св. Ахилија (2014); 

Пројекат ревитализације Куле Мотриље – Новопазарска тврђава (2015); 
 
 
Ознака групе 
резултата 

Ознака резултата Вредност Број 
публикованих 
радова 

Укупан број 
бодова 

М20 М22 5 1 5 
 М30 М33 1 8 8 
М40 М45 1,5 1 1,5 

М50 М51 2 3 6 
М53 1 16 16 

М60 М63 0,5 1 0,5 
М70 М71 6 1 6 

 43 
 

Табела 1. Табеларни преглед резултата 
 

 Категорија поена Вредност 

Потребно M10 + M20 + M31 + M32 + M33+M41+M42+M51 ≥ Мин 9 

Остварено М22+8xM33+ 3xM51 19 

Потребно M21+M22+M23+M24 ≥ Мин 4 

Остварено M22 5 

Укупно потребно  Мин 16 

УКУПНО 
остварено 

 24 

 

Табела 2. Упоредни приказ потребних минималних вредности поена за техничко-
технолошке науке и остварених резултата 
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3. АНАЛИЗА НАУЧНОГ РАДА 

Научни допринос докторске дисертације (М71)  

„Источнохришћанска тријадологија у архитектури владарских задужбина средњовековне 

Србије“ представља интердисциплинарно истраживање које се заснива на разматрању 

идеје о тројичности као примарне у настајању науке о хришћанском Богу. Кроз трагање 

за праизвором скривеним у филозофском, античком сукобу Једног и мноштва, открива се 

формулација једног Бога као три личности, којим се кроз тријадолошко начело могу 

истраживати, спознати и тумачити манифестације бивствовања хришћанског света 

средњег века.  

У конституисању тријадолошке слике универзума формулисан је модел аналоган 

боромејском чвору, и он се прихвата као теоријски, те се њиме омогућава слојевито 

тумачење архитектонског и уметничког стваралаштва, што представља посебан 

допринос за разумевање хришћанског средњег века. На методолошкој равни тај триплет 

показао се кључним и за разумевање свеукупног стваралаштва српског средњег века. 

Утврђивањем да читав сплет веза и односа стоји у релацији са личношћу владара, који у 

славу троједног Бога гради, не само храм /манастир, већ твори читаву државу на строгом 

аскетском, морално-етичком узору, остварен је искорак у разматрању српског 

политичког поретка заснованог на тријадологији. Имплицирањем монашке компоненте, 

владар напушта овоземаљски живот зарад задобијања царства небеског, творећи као 

светитељ есхатолошку наду за читаву заједницу утирући  на тај начин пут своме народу 

ка небеском Јерусалиму. Тријадолошко тумачење већ раније утврђене идеје о тријади 

владар – монах– светитељ на катафатичној, симболичној и апофатичној равни потврђује 

претпостављену хипотезу.  

У репетицији мисли о троједном начелу истражен је, у историјском оквиру, монашки 

живот у односу на архитектонски склоп који прати његово устројство кроз међусобно 

поређење. У настојању да се многоврсне појаве и процеси посматрају у ширем 

контексту, уравнотеженом рецепцијом метода и резултата различитих дисциплина 

учињен је посебан научни допринос којим је расветљена и утврђена улога филозофске / 

теолошке мисли (тријадолошког начела) која је обједињујућа у читавом сплету поља 

мисаоности, уметности, архитектуре средњег века. Кандидаткиња на својствен начин 

показује и доказује да је архитектонско стваралаштво у средњем веку у великој мери 

припада онтологији Духа, односно показује да без разумевања монашке аскетике нема 

схватања источнохришћанске уметности, архитектуре и естетике. Тема докторске 
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дисертације представља до сада неистражен однос тријадологије, архитектуре и 

идеологије кроз који се на теоријској равни утврђује смисао владарских задужбина 

средњовековне Србије,а чија улога данас, као споменика прошлости није у прошлом, већ 

у садашњем, односно будућем. 

M22 Рад у истакнутом часопису међународног значаја  

 „Theology and the Еastern Оrthodox Church Architecture Interpretation of the Triadological 

Principle,“ објављен је у European Journal for Science and Theology, (индексиран на ISI 

Thomson Reuters, Scopus листи) конципиран је као систематизовано смеравање две 

суштински супротстављене, културне традиције старог света, позноантичке филозофије 

и јеврејског мишљења, битно за разумевање предисторије и настанка основних 

хришћанских догмата. Утврђивање примарних онтолошких и гносеолошких категорија 

тријадолошке мисли Светих отаца, указало је на посебан допринос дела Corpus 

areopagiticum Псеудо-Дионисија Ареопагита. Овај рад представља истраживачки процес  

у коме је архитектура предодређена тројичним начелом. На овој тези заснована је 

расправа која указује да је тријадолошка мисао — која је већ у IV веку досегла своју 

коначну форму, а у VI веку кроз дела Дионисија Ареопагите постала кључ за тумачење 

света преведена и на архитектуру, на трагање за савршеним обликом, који би на 

најуверљивији начин исказао, не само хришћанску идеју или мисао, већ и подржао 

испуњење мистичног догађаја. Тај догађај је литургијско усхођење повезано са 

светотајинским или евхаристијским чином у цркви. Као предмет доказног поступка у 

тријадолошком заснивању теорије нашли су се основни аспекти архитектуре: форма, 

функција и конструкција које није могуће раздвојити. Спроведеном типолошком и 

компаративном анализом источнохришћанске сакралне архитектуре показано је да је пут 

до органског јединства функције, форме и конструкције оствареног кроз храм, био је пут 

трагања, лутања, али уједно и пут усавршавања људског духа. Доказни поступак је 

спроведен тумачењем простора унутар црквене грађевине, а проширен је и на поље 

сакрализованог простора, чиме су утврђени релацијски односи тројичног устројства и 

архитектонског стварања, који на уверљив начин разјашњавају и дефинишу природу 

проблема који је истраживан. 

Кандидаткиња је објавила самостално три рада у научним часописима (М52). Два чине 

заокружено истраживање простора српских средњовековних манастира, некад и данас. 

Рад „Порекло и улога трпезарија при сакрализацији архитектонског простора у 

манастирима средњовековне Србије,“ проблематизује спрегу између хијерархијско-
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теолошког компоновања простора „који се разликовао“ од општег, те је морао 

одговорити на потребе и захтеве једног другачијег вида егзистенције и самог монашког 

начина живота. Пуна пажња у истраживању била је усмерена на киновију у којој се 

живот одвијао по унапред одређеним писаним правилима, а она су суделовала и у 

концептуалном заснивању манастирског простора. Утврђено је да просторни концепт 

манастира настаје готово увек у функцији цркве, али и да положај цркве и трпезарије 

потврђује константан просторни однос тумачен у литургијском кључу. Корпус знања о 

средњовековној архитектури разматран је кроз семиотичке критеријуме у ширем пољу 

културе, чиме су стечени нови увиди за даља истраживања. Други важан рад који се 

надовезује на претходна истраживања носи назив „Процес реафирмације значења 

просторних одлика српских средњовековних манастира XII и XIII века.“ Разматрања су 

се тицала садашњег тренутка и места владарских задужбина као културно-историјских 

споменика, светиња српских и места која на особен начин изражавају светост, а тиме и 

духовност. Померање фокуса вредновања и разумевања наслеђа са градитељског и 

материјалног на шире аспекте, довело је до неопходности редефинисања појма 

„споменичког“ наслеђа. Намера је била да се обједињени резултати теоријских 

истраживања манастирског простора прикажу кроз конкретне примере владарских 

задужбина, које су проживљавале драматичну историју, да би у XX веку изнова 

спроведеним археолошким истраживањима био дефинисан просторни контекст 

најзначајнијих средњовековних целина које у данашњем тренутку теже да укључе живот 

унутар посвећеног простора. 

Кандидаткиња континуирано настоји да теоријска истраживања искаже у практичном 

деловању, те објављује 16 радова у научним часописима (М53) у којима приказује 

резултате теренских истраживања и спроведених радова на средњовековним 

споменицима од изузетног значаја, посебно манастира Сопоћани, као и анализе стања 

конзервације културног наслеђа уписаног на Листу светске културне и природне 

баштине. Од 16 радова, 12 објављује самостално, а 4 у својству коаутора. Учествује на 

међународним научним скуповима и у зборницима штаманим у целини (М33) 

објављује 8 радова и 1 рад у зборнику са националног научног скупа штаман у 

целини (М63). У категорији М33, кандидаткиња је 7 радова објавила самостално, а 1 у 

својству коаутора. У категорији М63, кандидаткиња је 1 рад објавила самостално. 

Научно-истраживачки рад др Невене Дебљовић Ристић највећим делом је везан за 

теоријска истраживања, аналитички и херменеутички рад на средњовековној 

архитектури и уметности, али практични рад на српској сакралној архитектури средњег 
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века. Она посебну пажњу усмерава на улогу теологије у медиавистици, како у 

историјским наукама, историји уметности, историји филозофије и естетике, тако и у 

историји средњовековне архитектуре, чијој се рефлексивности последњих деценија даје 

пун научни легитимитет. Кандидаткиња тежи да у свом научном раду са једне нове, 

транскултуралне равни оствари предуслове за укључивање средњовековне мисли и 

њених теолошко - филозофских домета као неопходних за научну верификацију знања о 

стваралаштву средњег века. Оригиналност коју Комисија препознаје и истиче у научном 

раду кандидаткиње, односи се на стваралачку пројекцију изучених и интерпретираних 

увида и стечених знања о суптилним разликама хришћанског Истока и Запада, 

транспонованих кроз архитектонско стваралаштво средњег века. Кроз моделацију 

методологије интердисциплинарности повратно кандидаткиња повезује истраживање 

архитектонске артикулације као обједињујуће за целокупно уметничко стваралаштво 

средњег века са истраживањем филозофије духовности у њеној идејној суштини и 

особеној феноменологији. 

Корпус тема којим се кандидаткиња паралелно бавила јесте примена истраживачких и 

практичних принципа, метода и поступака у конзервацији и рестаурацији кроз деловање 

на сакралном наслеђу изузетних одлика, којима се исказују тежње за очувањем 

аутентичних сведочанастава и веродостојности историје и културе једног народа. 

Истраживачки и практични резултати рада кандидаткиње показују да се методологија 

рада на проучавању и очувању културног наслеђа унапређује малим, али важним 

корацима, да се принципи и поступци прожимају и надограђују на претходне, те 

несумњиво утичу на будуће кораке у еволуцији концепта модерне конзервације и теорије 

рестаурације. Радом „Средњовековно сакрално наслеђе – принципи и поступци у 

архитектонској конзервацији,“ саопштеним на научно-стручној конференцији 

„Традиција очувања културног наслеђа у Србији“, поводом 170 година од Уредбе о 

заштити културног наслеђа у Србији, по први пут је начињен сажет свеобухватан 

хронолошки преглед о истраживачком раду на српској средњовековној баштини са 

освртом на најзначајније личности српске медиавистике. Важан допринос у овој области 

чине и радови који приказују сложену критичку анализу стања у коме се налази 

средњовековно наслеђе, стихијске и неконтролисане промене, научне и стручне 

мелахонлије, подвојености и самодовољности појединаца, научника, и институција и др., 

од којих се издвајају радови: „Средњовековно наслеђе у светлу конзерваторске етике“, 

„Critical Overview of The Serbian Mediaeval Monasterial Complexes mise-en-valeur and 
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Their Restoration — Difficulties, Risks and Possibilities” и „Преиспитивање 

конзерваторских приступа у интерпретацији архитектуре средњовековних манастира у 

Србији“. 

Кандидаткиња публикује и сопствена теренска истраживања и изведене конзерваторско- 

рестаураторске радове на цркви Св.Тројице и манастирском комплексу у Сопоћенима, 

којима су са подједнаком пажњом разматра теоријска питања и поставке спрам 

практичних резултата. Са особеном обазривошћу приступа решавању сложених 

рестаураторских проблема, те суверено спроводи у дело рестаурацију и обнову мермерне 

архитектонске скулптуралне декорације прозора и портала цркве Св.Тројице. Њену 

пажњу заокупљају и историјске теме које је на својствен начин тумачила, доводећи у 

логичну везу догађаје са траговима које је сачувала архитектура храма, изучавјући их и 

обнављајући у исти мах. Научно проучавање као основ примене методолошких 

поступака у конзервацији и рестаурацији остају уткани у ткиву једне од најзначајнијих 

средњовековних задужбина – сопоћанском манастиру и представљају поновно враћање 

метода рестаурације и конзервације у научне оквире захваљујући посвећеном и преданом 

раду кандидаткиње.  

 

4. ПРЕГЛЕД ЦИТИРАНОСТИ 
 
Према подацима базе "Српски цитатни индекс" од објављених радова није цитиран ни 

један рад. 

У области Историје и теорије архитектуре, естетике архитектуре и визуелних уметности 

и обнови градитељског наслеђа не могу се дати потпуни подаци о цитираности, јер се 

мора имати у виду да институције задужене за ажурирање података цитираности користе 

стране листе часописа на којима су истраживачи из националних наука недовољно 

присутни (нпр. Универзитетска библиотека прегледа ISI листу) или су базе података 

непотпуне (Српски цитатни индекс – SCI) тј. не садрже монографије, тематске зборнике 

домаће и стране часописе из специфичних области у којима објављују српски 

истраживачи. Такође, на основу сциентометријских анализа познато је да архитектура, 

поготово историја и теорија архитектуре, као граничне дисциплине које формално 

припадају техничко-технолошким наукама, су веома блиске и у великој мери гравитирају 

ка хуманистичким наукама,  те се и већа цитираност очекује тек након пет и више година 

од објављивања радова. Овом приликом издвајају се: 
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Од објављених радова, цитирано је 3 рада. 

Невена Дебљовић-Ристић, „Средњовековно наслеђе у светлу конзерваторске етике,“ 
Гласник Друштва конзерватора Србије, бр. 33, Београд (2009) у: Сања Кесић Ристић, 
„Неки од проблема конзервације средњовековног сакралног наслеђа у Србији“, Модерна 
Конзервација 1, Београд (2013): 97-109.(UDK:726.71.025(497.11) ID: 202495756. 
 
Невена Дебљовић Ристић, „Преиспитивање конзерваторских приступа у интерпретацији 
архитектуре средњовековних манастира у Србији“, Модерна Конзервација 1, Београд 
(2013):87-96. у: Марина Бунарџић, „Археологија и обнова манастира у Полимљу“ 
Модерна Конзервација 2, Београд (2014) :125-19. (UDK:726.71.025(497.11) ID: 
211982092. 

Невена Дебљовић-Ристић, „Рестаурација саркофага краља Уроша I и краљице Aне у 
цркви Св. тројице — манастир Сопоћани,“ Гласник Друштва конзерватора Србије, бр. 
35, Београд (2011): 85-89 у: Оливера Кандић, „Први игуман манастира Сопоћани“ 
Саопштења, бр. 45, Београд (2013): 49-54.  

Oд аутоцитата се издвајају: 

У раду: „Портали цркве Св.Тројице и манастиру Сопоћани-поступци конзервације и 
рестаурације“: 3 аутоцитата;  

У раду: „Преиспитивање конзерваторских приступа у интерпретацији архитектуре 
средњовековних манастира у Србији“: 3 аутоцитата; 

У раду: „Процес реафирмације значења просторних одлика српских средњовековних 
манастира XII и XIII века“: 1 аутоцитат; 

У раду: „Рестаурација и конзервација монофора са цркве Св. тројице у манастиру 
Сопоћани“: 1 аутоцитат; 

У раду: “Relation Between Theological Thought аnd Architectonic Practice in the Process of 
Sacral Construction Appearance During the Early-Byzantine Period”: 1 аутоцитат; 

У раду: „Мedieval Мonasterial Copmplexes Integral Protection—Between the Cultural аnd 
Spiritual Heritage“: 1 аутоцитат; 

 
5. АНГАЖОВАНОСТ У РАЗВОЈУ УСЛОВА ЗА НАУЧНИ РАД И ФОРМИРАЊЕ 
НАУЧНИХ КАДРОВА 

 
На Архитектонском факултету Универзитета у Београду ангажована је као гостујући 

предавач на мастер академским студијама са три предавања на предметима: 1.Религија, 

култура, архитектура, са предавањем „Тријадологија и сакрална архитектура у 

византијској културној традицији“ (15. април 2015. године) по позиву проф. Гордане 

Милошевић, 2. Реконструкција и санација објеката високоградње, са предавањем 

„Научна истраживања у одабиру методолошких поступака при конзервацији и 

рестаурацији историјских комплекса“ (27. новембара 2014. године) и 3. Конструкција и 
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ентеријер са предавањем „Архитектура и натчулно - у потрази за идеалним 

конструктивним склопом“ (02. децембара 2014. године) по позиву проф. Ненада 

Шекуларца (са фондом од по 2 часа предавања по предмету) 

На позив Академија СПЦ у оквиру Трибине Радослав Грујић, (09.априла 2014.године) 

одржала је предавање „Тријадологија у архитектури владарских задужбина.“ 

6. ДОПРИНОС РАЗВОЈУ НАУКЕ У ЗЕМЉИ 

Референце др Невене Дебљовић Ристић из домена научно-истраживачког рада остварене 

су радом у оквиру магистарских и докторских студија, а посебно на изради докторске 

дисертације на Архитектонском факултету Универзитета у Београду. Проучавањем 

средњовековног наслеђа у целини, као и руковођењем истраживањима на једном од 

најзначајнијих српских средњовековних манастира - манастиру Сопоћани, остварила је 

резултате од великог значаја за науку, који излазе изван досадашњих тематских, 

теоријских и методолошких оквира, посебно у разумевању историјских датости и 

сложених средњовековних значења.  

Комисија наглашава изузетан допринос докторске дисертације кандидаткиње научној 

области Историја и теорија архитектуре, односно медиавистици уопште и сматра да ће 

бројна истраживања - теоријска и практична, као и остварени резултати бити 

незаобилазна карика у даљим разнородним научним истраживањима. Повезујући 

професионалну праксу са научним радом, активним учешћем у струковним удружењима 

ICOMOS и Друштву конзерватора Србије, активним учешћем на међународним и 

националним научним скуповима, кандидаткиња је допринела афирмацији српске 

медиавистике и науке у ширим оквирима.  

7. ЗАКЉУЧАК  

Проучивши детаљно документацију коју је поднела кандидаткиња, Комисија констатује 

да је њен укупан научни и стваралачки опус веома разноврстан и садржајан. Комисија 

такође констатује да је др Невена Дебљовић Ристић, бавећи се теоријским и научним 

радом, као и практичним деловањем и ангажовањем у различитим институцијама 

остварила адекватан и уједначен ниво квалитета и постигнутих домета. Комисија 

посебно истиче јавну презентацију научног рада и истраживања кандидаткиње кроз 

активно учешће на конференцијама посебно на међународном нивоу. Увидом и анализом 

остварених научних резултата, Комисија констатује да је кандаткиња показала да је 

оспособљена за самостални научни рад и презентацију резултата научних истраживања. 
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Увидом у све елементе укупних резултата рада кандидаткиње, на основу Закона о 

високом образовању, Закона о научноистраживачкој делатности, Правилника о поступку 

и начину вредновања и квантитативном исказивању научноистраживачких резултата 

истраживача и Статута Универзитета у Београду, Комисија констатује да је 

кандидаткиња успешно испунила све потребне услове да буде изабрана у научно звање – 

научни сарадник у научној области Архитектура и урбанизам и ужој научној области 

Историја, теорија и естетика архитектуре и визуелних уметности и обнова градитељског 

наслеђа. 

Комисија са посебним задовољством предлаже Наставно-научном већу Архитектонског 

факултета Универзитета у Београду да прихвати овај Извештај и упути предлог 

Министарству просвете, науке и технолошког развоја ради избора др Невене Дебљовић 

Ристић у научно звање – научни сарадник за ужу научну област Историја, теорија и 

естетика архитектуре и визуелних уметности и обнова градитељског наслеђа. 

 

 
У Београду, 15.11. 2015. године       

   Чланови Комисије: 

 

 
др Владимир Мако 

 редовни професор Архитектонског факултета Универзитета у Београду 
 
 

 
др Гордана Милошевић  

доцент Архитектонског факултета Универзитета у Београду  
 
 
 

др Петар Бојанић  
  редовни професор /саветник Института за филозофију и друштвену теорију у Београду
           

 
 

др Ненад Шекуларац  
                        ванредни професор Архитектонског факултета Универзитета у Београду
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