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Наставно-научном већу 

 

УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ‒ АРХИТЕКТОНСКОГ ФАКУЛТЕТА 

 

 

 

Одлуком Наставно-научног већа Архитектонског факултета бр. 01-2222/2-7.2 од 21. 

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

Драгане Ћоровић, дипл. инж. арх., 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 Владан Ђокић, редовни професор, председник Комисије, 

Универзитет у Београду ‒ Архитектонски факултет, 

-др Љиљана Благојевић, ванредни професор, 

Универзитет у Београду ‒ Архитектонски факултет, 

-др Сретен Вујовић, редовни професор у пензији, 

Универзитет у Београду ‒ Филозофски факултет, 

подноси следећи 

 

 

ИЗВЕШТАЈ 

 

1. ПРОФЕСИОНАЛНА БИОГРАФИЈА И НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД 

Основни биографски подаци о кандидаткињи 

Драгана (Томица) Ћоровић рођена је 21. новембра 1964. у Београду, где је завршила 

основну школу (добитница Вукове дипломе) и Математичку гимназију, са одличним 

успехом. 

Образовање и усавршавање 

Основне студије на Архитектонском факултету у Београду, завршила је 16. маја 1992. 

године са укупном просечном оценом 8,43, а на предметима тадашње уже научне 

области Историја и теорија архитектуре и уметности, са просечном оценом 9,50. На 

дипломском раду добила је оцену 10. Тема дипломског рада је: „Дечји културни центар 

у Подгорици” (ментор: редовни професор Светислав Личина).  



2 
 

У школској 2001-02. години, уписала је курс последипломских студија Архитектонског 

факултета: Историја и развој теорија архитектуре, на којем је испите положила с 

просечном оценом 10. Магистрирала је 5. децембра 2008, и стекла научни степен 

магистра техничких наука – област архитектуре и урбанизма. Наслов магистарске тезе 

је: Примена концепта вртног града у Београду у периоду између два светска рата, а 

ментор у изради овог рада је др Љиљана Благојевић, ванредни професор. Магистарски 

рад Драгане Ћоровић добио је награду „Милорад Мацура”, који додељује Институт за 

архитектуру и урбанизам Србије, као најбољи магистарски рад одбрањен у 2008. 

години на Архитектонском факултету у Београду. Докторску дисертацију, која припада 

области науке: Архитектура, и ужој научној области: Историја, теорија и естетика 

архитектуре и визуелних уметности и обнова градитељског наслеђа, Драгана Ћоровић 

одбранила је 20. октобра 2015. године на Архитектонском факултету у Београду. Тема 

докторске дисертације је: Београд као европски град у деветнаестом веку: 

трансформација урбаног пејзажа. Ментор докторске дисертације је др Љиљана 

Благојевић, ванредни професор. Кандидаткиња је учесник Научно-истраживачког 

пројекта Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, 

„Истраживање климатских промена и њиховог утицаја на животну средину: праћење 

утицаја, адаптација и ублажавање“ (43007), 2011-2014. 

Драгана Ћоровић положила је 14. марта 1995. године стручни испит прописан за 

дипломираног инжењера архитектуре (Привредна комора Србије, уверење бр. 3380). 

Лиценцу одговорног пројектанта добила је 16. октобра 2003. године (Инжењерска 

комора Србије, бр. 300 1672 03). 

Рад у универзитетској настави 

Драгана Ћоровић је у школској 1992-93. години, волонтирала на Архитектонском 

факултету у Београду, после чега је провела неколико година радећи у архитектонским 

пројектантским бироима. У школској 2000-01. радила је на Архитектонском факултету 

као лице обдарено за научно-истраживачки рад. У периоду 2001-15. бирана је на 

Архитектонском факултету у Београду, у звање и на радно место асистента-

приправника и асистента, на Катедри за историју и теорију архитектуре и уметности, 

односно на Департману за архитектуру. 

Учешће у настави 

У наведеном периоду кандидаткиња је била асистент на теоријским предметима, на 

теоријским семинарима и у настави у студију, из следећих области: Историја и теорија 

архитектуре и уметности, односно Историја, теорија и естетика архитектуре и 

визуелних уметности и обнова градитељског наслеђа и Архитектонско пројектовање и 

савремена архитектура. Учествовала је у настави по старом и по новом наставном 

плану, на Основним и Мастер академским студијама, укупно на 15 предмета, од тога на: 

6 обавезних и 7 изборних предмета, као и на 2 теоријска семинара. Најдуже је била 

асистент на предметима: Савремена архитектура и урбанизам, Архитектура данас, и 

Историја модерне архитектуре и урбанизма.  
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Поред редовних послова сарадника у настави на матичним предметима, на позив 

других наставника Универзитета у Београду ‒ Архитектонског факултета, 

кандидаткиња је одржала, у периоду од школске 2008-09. године до 15. децембра 2015. 

године, 13 тематских предавања, која су се бавила темама из историје и теорије 

модерне и савремене архитектуре и урбанизма, и историје и теорије вртне уметности и 

пејзажа. Такође, одржала је предавање на енглеском језику о урбаној историји зелених 

простора Београда, поводом међународног архитектонског студентског конкурса Isover 

2013, у мају 2013. 

Организација изложби студентских радова и научна и културна сарадња 

Драгана Ћоровић је учествовала у организацији и поставци изложбе испитних радова 

на предмету Историја модерне архитектуре и урбанизма, генерације шк. 2008-09. и 

2009-10. године, одржане 1-8. марта 2011, у Свечаној сали Архитектонског факултета, у 

тиму са предметним професором др Љиљаном Благојевић, в. проф., др Маријом 

Милинковић, доц., и Маријом Мартиновић, студ. докторских студија. 

У организацији Do.co.mo.mo. Србија, који је основан 2010, као огранак Do.co.mo.mo. 

International ‒ Међународне радне групе за документацију и конзервацију грађевина, 

места и целина модерног покрета, у Аули Архитектонског факултета, 18-30. априла 

2013. године, била је постављена изложба студентских радова генерације шк. 2010-11. 

године, резултат изборног предмета др Љиљане Благојевић, в. професора, Савремена 

архитектура: модернизам у Србији, на којем је Драгана Ћоровић била асистент. 

Изложба је постављена у оквиру Београдске интернационалне недеље архитектуре, 

БИНА, у чијем каталогу, у приказу овог догађаја пише да је рад студената на наведеном 

предмету: „усклађен са главним поставкама, начином рада и методом категоризације 

објеката модернистичког архитектонског наслеђа” коју спроводи Do.co.mo.mo. 

[библиографска јединица: „Modernizam u Srbiji / Modernism in Serbia”, у: Ана Јанковић 

Чорбић, ур., 8. Београдска интернационална недеља архитектуре: Разоткривање 

архитектуре, (Београд: Društvo arhitekata Beograda / Kulturni centar Beograda), 36-39; 

цитат 38 (ISBN 978-86-89561-00-5)]. Осим на овој изложби, о раду исте генерације 

студената, на истом предмету, организована је радионица у оквиру трибине 

Do.co.mo.mo. Србија, на 33. Салону архитектуре, у Музеју примењене уметности у 

Београду, 21. априла 2011. године.  

(http://www.mpu.rs/srpski/temporary/izlozbe_2011/04_33sa/program.html). 

Драгана Ћоровић је била члан организационих одбора две међународне научне 

конференције које су организоване на Архитектонском факултету у Београду: 

Architecture Utopia Realism (AUR) ‒ International Scientific Conference, одржане 3-4. октобра 

2013. године, и International Scientific Thematic Conference the European Architectural 

History Network (EAHN), под називом: Entangled Histories, Multiple Geographies, која је 

одржана 14-17. октобра 2015. Осим тога, у периоду 2013-15. године, била је, као члан 

Комисије за организацију гостујућих предавања, и уредник тематског циклуса History 

and Theory (са др Маријом Милинковић, доцентом) у оквиру AUR Guest Lecture Program-

a, чији је главни уредник била др Љиљана Благојевић, ванредни професор. 

http://www.mpu.rs/srpski/temporary/izlozbe_2011/04_33sa/program.html
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Исто тако, кандидаткиња је била члан тима који је у сарадњи с Државним музејом 

архитектуре Шћусев из Москве (Государственный музей архитектуры имени А. В. 

Щусева), организовао поставку изложбе Ivan Leonidov: Projects. На челу тимова 

Архитектонског факултета и Државног музеја Шћусев биле су: др Љиљана Благојевић, 

продекан за науку и др Ирина Коробина (Ирина Михайловна Коробьина), директорка 

музеја. Догађај је организован у оквиру Architecture Utopia Realism ‒ International 

Scientific Conference and Exhibition, 3-24. октобра 2013, у Свечаној сали Архитектонског 

факултета. То је била прва остварена сарадња Архитектонског факулета у Београду и 

Државног музеја архитектуре Шћусев, из Москве. 

У мају 2015. године, са др Љ. Благојевић и М. Мартиновић, кандидаткиња је била 

коаутор изложбе, односно пројекта поставке изложбе: Рефлексије: архитектура 

Милана Злоковића, 50 година касније, одржане 29. маја-5. јуна 2015. у Свечаној сали 

Архитектонског факултета. Ова изложба је била део Свечаности обележавања 50 

година од смрти професора архитекте Милана Злоковића (1898-1965), на Универзитету 

у Београду ‒ Архитектонском факултету, 29. маја-15. јула 2015 (кустос изложби: др 

Љиљана Благојевић). На изложби су приказани студентски радови на предметима 

Историја модерне архитектуре и урбанизма и Савременa теоријa архитектуре, 

генерације шк. 2014-15 (аутор концепта и кустос изложбе, предметни наставник др Љ. 

Благојевић), у контексту архитектонске рефлексије на дело Милана Злоковића.  

Остале активности 

У току рада на Архитектонском факултету у Београду, кандидаткиња је била секретар 

Катедре за историју и теорију архитектуре и уметности, у два мандата, од шк. 2002-03. 

до 2005-06. године. У периоду од шк. 2001-02. године, била је и члан Радне групе 

Комисије за наставу, Комисије за нормативну делатност, Комисије за попис, затим 

Комисије за тест (пријемни испити од шк. 2005-06. до 2008-09. године), као и Комисије 

за студентска питања у шк. 2006-07. години. 

Као члан Радне групе Комисије за наставу, учествовала је у међународном Пројекту 

TEMPUS (2003-05), у оквиру којег је спровођен процес реформе наставе на 

Архитектонском факултету у складу са Болоњском декларацијом. У школској 2012-13. 

години, кандидаткиња је била члан Радне групе за реакредитацију студијских 

програма Департмана за архитектуру Архитектонског факултета на Основним и 

Мастер академским студијама. У току пролећног семестра школске 2013-14. године, 

била је секретар Комисије за реакредитацију Докторских академских студија 

Архитектонског факултета, односно студијског програма: Докторске студије 

Архитектура и урбанизам. 

Према претходно наведеном, закључујемо да је, у току обављања послова асистента 

Универзитета у Београду ‒ Архитектонског факултета, др Драгана Ћоровић била 

укључена у више аспеката активности ове институције, који су подразумевали учешће: 

‒ у настави на различитим нивоима и у разноврсним видовима, 

‒ у раду факултетских комисија, које обезбеђују и организују унутрашње 

функционисање установе, 
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‒ на остваривању научне и културне сарадње у међународним и домаћим 

оквирима, 

‒ у различитим сегментима одвијања реформе наставе и акредитације 

студијских програма, и 

‒ у промоцији и организовању изложби студентских радова, у различитим 

тематским оквирима. 

Научно-истраживачки рад 

Др Драгана Ћоровић је, после студија на Архитектонском факултету, започела научно-

истраживачки рад учешћем на међународној научној конференцији у организацији 

Архитектонског факултета у Београду, International Conference: Architecture and Urbanism 

at the Turn of the III Millennium, Belgrade, November 13-15, 1996. године и похађањем 

последипломских студија на Архитектонском факултету у Београду. 

Научно-истраживачку делатност наставила је одбраном магистарског рада, 2008, 

учешћем у Научно-истраживачком пројекту Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја Републике Србије, „Истраживање климатских промена и њиховог 

утицаја на животну средину: праћење утицаја, адаптација и ублажавање“ (43007), 2011-

2014, објављивањем научних радова, учешћем на научним скуповима и одбраном 

докторске дисертације, 2015. Представила је научне радове на 6 међународних научних 

скупова и на два научна скупа националног значаја; била је модератор сесије на једној 

међународној научној конференцији, члан организационих одбора две међународне 

научне конференције, као и један од рецензената радова на научном скупу 

међународног значаја. Др Драгана Ћоровић учествовала је, у различитим својствима, на 

укупно 10 међународних научних скупова и на два научнa скупa националног значаја, 

односно на 12 научних скупова. Осим наведеног, са др Маријом Милинковић, водила је 

интервју са др Крис Јунес (Chris Younès), учесницом научне конференције у 

организацији Архитектонског факултета у Београду, Architecture of Deconstruction, The 

Specter of Jacques Derrida (Београд, 25-27. октобра 2012). 

Драгана Ћоровић је учествовала у једној наставној јединици, на Докторским студијама 

Архитектонског факултета у Београду, и одржала је једно предавање на Докторским 

студијама Архитектонско-грађевинског факултета Универзитета у Бања Луци. Такође, 

у последњој четвртини 2015. године, била је рецензент једног рада за објављивање у 

међународном научном часопису Journal of Urban History (SAGE Publishing). 

Поред тога што је одбранила магистарски рад и докторску дисертацију, кандидаткиња 

је у досадашњем научно-истраживачком раду постигла следеће резултате: 

‒ 1 рад у тематском зборнику водећег међународног значаја, самостално; 

‒ 1 рад у часопису међународног значаја, други коаутор; 

‒ 1 рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлуком, 

први коаутор; 

‒ 1 саопштење штампано у целини са међународног научног скупа, други 

коаутор; 

‒ 5 саопштења штампаних у изводу са међународних научних скупова, 

самостално: 2 пута, први коаутор: 2 пута, и други коаутор: 1 пут; 
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‒ 1 ауторизовани интервју са међународне научне конференције, други 

коаутор; 

‒ 1 научна монографија националног значаја, самостално; 

‒ 6 радова у тематском зборнику националог значаја, самостално: 1 пут, први 

коаутор: 2 пута, и други коаутор: 3 пута; 

‒ уредник 1 научне монографије водећег националног значаја, самостално; 

‒ уредник 1 тематског зборника националног значаја, самостално; 

‒ 1 рад у часопису националног значаја, шести коаутор; 

‒ 2 рада у научном часопису, самостално: 1 пут, и шести коаутор: 1 пут; 

‒ 1 саопштење штампано у изводу са научног скупа националног значаја, други 

коаутор;  

‒ 1 ауторска изложба, други коаутор; 

‒ 3 рада у некатегорисаним научним часописима; самостално: 2 пута, други 

коаутор: 1 пут; 

‒ 1 некатегорисани рад у научној монографији, самостално. 

Овде је наведено укупно 28 научних референци, од којих су 24 категорисане и 4 

некатегорисане. 

Последипломске студије, одбрањени магистарски рад и докторска дисертација 

После завршетка основних академских студија, кандидаткиња је уписала и одслушала 

последипломске студије на Архитектонском факултету у Београду: Урбанистичко и 

просторно планирање и урбанистичко пројектовање. Одлуком Већа последипломских 

студија, 10.150-4c, од 9. новембра 2001, одобрен је, у школској 2001-02. години, 

прелазак на курс: Историја и развој теорија архитектуре. Испите на последипломским 

студијама кандидаткиња је положила са постигнутом просечном оценом 10. 

Наставници, предмети, и испитни радови кандидаткиње на овом курсу су: проф. др 

Сретен Вујовић, Методологија научно-истраживачког рада, усмени испит; проф. др 

Нађа Куртовић Фолић, Симболика архитектонских облика кроз историју, усмени испит; 

Естетика архитектонских облика кроз историју, проф. др Владимир Мако (семинарски 

рад: „Српска естетичка мисао: најзначајније карактеристике развоја до Другог светског 

рата и анализа појма кроз дело Божидара Кнежевића и Милутина Борисављевића”, 38 

нумерисаних страница); проф. др Нађа Куртовић Фолић, Проучавање архитектонских 

облика кроз историју (семинарски рад: „Развој концепта формалних вртова са освртом 

на улогу елемента воде у Ле Нотровим барокним вртовима”, 123 нумерисане странице); 

проф. др Владимир Мако, Садејство архитектуре и других уметности (семинарски рад: 

„Улога сликарства у стварању архитектонског концепта руског конструктивизма”, 37 

нумерисаних страница); проф. др Милош Р. Перовић, Теорија архитектуре у XX веку у 

историјском контексту, усмени испит; в. проф. др Мирјана Ротер Благојевић, 

Проучавање, заштита и ревитализација градитељског наслеђа (семинарски рад: 

„Црква светог Фрања, Котор ‒ историјат, анализа могућности и предлог реконструкције 

и ревитализације”, 84 нумерисане странице). 

Наставно-научно веће Архитектонског факултета је 20. априла 2007, усвојило Реферат 

Комисије о оцени испуњености услова кандидата и оцени научне заснованости теме 
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магистарске тезе Примена концепта вртног града у Београду у периоду између два 

светска рата, чиме је одобрен рад на изради магистарске тезе и за ментора је 

именована др Љиљана Благојевић, ванредни професор. Магистарска теза одбрањена је 

5. децембра 2008. године; има 5 глава, 266 нумерисаних страница, 80 илустрација, 20 

табли са репродукцијама архивске грађе, пројектне и планске документације. Поводом 

награде „Милорад Мацура” ИАУС-а, који је, као што је наведено, овај рад освојио, 

објављен је приказ у часопису Архитектура и урбанизам [библиографска јединица: [др 

Љиљана Благојевић, др Владан Ђокић, др Сретен Вујовић] „Извод из извештаја 

Комисије за оцену и одбрану магистарског рада: Примена концепта вртног града у 

Београду у периоду између два светска рата, Постдипломац: Драгана Ћоровић, диа; 

Ментор: др Љиљана Благојевић, ванредни професор”, Архитектура и урбанизам, бр. 26 

(2009): 90-92]. Из истраживања спроведеног током израде магистарског рада 

произашла је научна монографија под називом Вртни град у Београду (Београд: 

Задужбина Андрејевић, 2009), као и још неколико научних радова. Приказ монографије 

објављен је у часопису Наслеђе [библиографска јединица: Рената Јадрешин Милић, 

„Приказ монографије: Драгана Ћоровић, Вртни град у Београду”, Наслеђе, бр. 11 (2010): 

221-224]. 

Наставно-научно веће Архитектонског факултета у Београду је 4. априла 2011, 

одобрило Драгани Ћоровић рад на теми докторске дисертације: Београд као европски 

град у деветнаестом веку: трансформација урбаног пејзажа, и за ментора именовало 

др Љиљану Благојевић, ванредног професора. Докторска дисертација је одбрањена 20. 

октобра 2015. године. Овај научни рад структуриран је у 9 глава, има 430 нумерисаних 

страница, 58 илустрација, 11 карата и планова, 5 дијаграма, 29 табела, 14 табли са 

схемама трансформације урбаног пејзажа Београда, 1 дијаграмску схему, која 

представља синтезни упоредни дијаграм приказа историјских догађаја и 

трансформације урбаног пејзажа Београда у периоду 1789-1914. 

Учешће на међународним научним скуповима 

У току досадашњег научно-истраживачког рада, др Драгана Ћоровић представљала је 

радове на међународним научним скуповима: 

‒ International Conference: Architecture and Urbanism at the Turn of the III 

Millennium, Belgrade, November 13-15, 1996 – на изложби у склопу научног 

скупа објављен је постер “Optimism, Nevertheless? Does the end of this Century 

Bring About the Happier New Era?”; 

‒ Preparatory Meeting for the Inter-Balkan Congress: Balkan Capitals from the 19th to 

the 21st century. Urban Planning and the Modern Architectural Heritage, Athens: 

Academy of Athens, December 12, 2005; 

‒ 23rd Congress of the Association of European Schools of Planning (AESOP) [15th-18th 

July] Liverpool: University of Liverpool, 2009; 

‒ 24th AESOP (Association of European Schools of Planning) Annual Conference – Space 

is Luxury [7th-10th July] Helsinki: Aalto University School of Science and Technology, 

2010; 

‒ AESOP 2012 Silver Jubile Congress, METU: Ankara, 11-15 July 2012; 
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‒ International Conference “Land Conservation” – LANDCON 1209: Sustainable Land 

Management and Climate Change, Belgrade: University of Belgrade – Faculty of 

Forestry, 2012. 

У току досадашњег научно-истраживачког рада, кандидаткиња је презентовала радове 

на два научна скупа националног значаја: 

‒ Симпозијум Будућност развоја насеља у светлу климатских промена, Београд, 

Друштво урбаниста Београда, одржан у Народној библиотеци Србије 18. 

новембра 2011. 

‒ Конференција Стара градска језгра и историјске урбане целине – проблеми и 

могућности очувања и управљања, Београд, Завод за заштиту споменика 

културе града Београда, 6. децембар 2013. 

Поред тога, кандидаткиња је учествовала на једном научном скупу међународног 

значаја, као рецензент једног од радова: 

‒ 2nd Scientific International Conference Regional Development, Spatial Planning and 

Strategic Governance RESPAG 2013, Belgrade, Institute of Architecture and Urban & 

Spatial Planning of Serbia, May 22-25, 2013. (опширније у одељку 5, Извештаја) 

Др Драгана Ћоровић била је модератор сесије на једном научном скупу међународног 

значаја: 

‒ Architecture Utopia Realism ‒ International Scientific Conference, AUR 2013, 

Belgrade, University of Belgrade ‒ Faculty of Architecture, October 3-4, 2013 

(опширније у одељку 5, Извештаја). 

Кандидаткиња је била члан организационог одбора два научна скупа међународног 

значаја: 

‒ Architecture Utopia Realism ‒ International Scientific Conference, AUR 2013, 

Belgrade, University of Belgrade ‒ Faculty of Architecture, October 3-4, 2013 

(опширније у одељку 5, Извештаја). 

‒ International Scientific Thematic Conference the European Architectural History 

Network: Entangled Histories, Multiple Geographies, EAHN 2015, Belgrade, University 

of Belgrade ‒ Faculty of Architecture, October 14-17, 2015 (опширније у одељку 5, 

Извештаја). 

Учешће на научним пројектима 

У досадашњем раду, др Драгана Ћоровић учествовала је на једном националном 

научном пројекту, финансираном од стране Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја. 

‒ Програм: Интегрална и интердисциплинарна истраживања, 43007 

Област: Заштита животне средине и климатске промене 
Тема: Утицај климатских промена на природне ресурсе и заштиту животне 
средине – праћење утицаја, адаптација и ублажавање 
Период: 2011-2014. 

Назив пројекта: Истраживање климатских промена и њиховог утицаја на 

животну средину: праћење утицаја, адаптација и ублажавање 

Рукодилац пројекта: проф. др Ратко Кадовић, Шумарски факултет УБ 
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Руководилац потпројекта у оквиру Архитектонског факултета УБ: 

проф. др Владан Ђокић 

Назив потпројекта: Утицај климатских промена на планирање урбаног и 

руралног развоја у циљу очувања животне средине 

Међу научним референцама кандидаткиње, има 12 радова урађених на овом пројекту, 

што је око 40% укупног броја наведених радова. Категоризација ових радова је следећа: 

1 рад у међународном часопису, 1 рад у часопису међународног значаја, 2 саопштења са 

међународних скупова, 5 радова у тематским зборницима националног значаја, 1 

саопштење са скупа националног значаја, одбрањена докторска дисертација 

(категорије М 20, М 30, М 40, М 60 и М 70) и 1 некатегорисан рад. 

Учешће у настави на докторским студијама 

Кандидаткиња Драгана Ћоровић, учествовала је у настави на докторским студијама: 

‒ на Архитектонско-грађевинском факултету Универзитета у Бања Луци, 

Република Српска, оджала је 12. децембра 2008. предавање: „Урбанизам, 

архитектура и теорија”, на Првој години докторских студија, 2008-09, у 

оквиру тематске целине: Савремени контекст архитектуре, урбанизма и 

грађења, професора др Владана Ђокића; 

‒ на Докторским студијама Архитектонског факултета у Београду, на предмету: 

Методологија истраживања архитектонског и урбанистичког пројектовања, 

наставника др Љиљане Благојевић, ванредног професора, 11. новембра 2010. 

године, приказала је, поред других учесница, тематско истраживање у склопу 

израде своје докторске дисертације. 

Осим наведеног, Драгана Ћоровић учествовала је у процесу реакредитације докторских 

студија Архитектонског факултета у Београду, као што је наведено, као секретар 

Комисије за реакредитацију студијског програма: Докторске студије Архитектура и 

урбанизам, школске 2012-13. године. 

Стручни рад у области архитектонског и урбанистичког пројектовања 

У току досадашњег професионалног рада, кандидаткиња се бавила и облашћу 

архитектонског и урбанистичког пројектовања, као пројектант-сарадник и одговорни 

пројектант у неколико пројектантских архитектонских бироа, у периоду 1993-2000. 

Најдужи стаж остварила је у бироу РС Трем д.о.о., у Београду, где је била запослена од 

1993. до 1998. године. 

Кандидаткиња је учествовала, као сарадник, односно аутор, на изради укупно 27 

архитектонско-урбанистичких идејних и главних пројеката стамбених и пословних 

објеката у Београду, Србији и иностранству. У оквиру истог тима, учествовала је на 2 

архитектонско-урбанистичка конкурса, и у изради 4 урбанистичка пројекта и студије 

различитог обима, што је укупно 33 референце из овог периода професионалног 

деловања. 
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2. БИБЛИОГРАФИЈА КАНДИДАТКИЊЕ 

Др Драгана Ћоровић има укупно 30 научних резултата, заједно са одбрањеном 

докторском дисертацијом и магистарским радом (категорије М 70). Кандидаткиња има 

26 категорисаних референци и 4 некатегорисане, остварене до 15. децембра 2015. 

Према критеријумима Правилника о поступку и начину вредновања, и квантитативном 

исказивању научноистраживачких резултата истраживача, донетог од стране 

Националног савета за научни и технолошки развој 2008. године, др Драгана Ћоровић 

је остварила укупно 46,3 поена, у 26 радова, у различитим категоријама.  

М 10 Монографије, монографске студије, тематски зборници, лексикографске и 

картографске публикације међународног значаја 

М 13 Рад у тематском зборнику водећег међународног значаја (6 поена) 

‒ Ćorović, Dragana, “The Garden City Concept in the Urban Discourse of Interwar Belgrade”, in 

Jelena Bogdanović, Lilien Filipovitch Robinson, and Igor Marjanović, eds., On the very Edge, 

Modernism and Modernity in the Arts and Architecture, of Interwar Serbia, 1918-1941 (Leuven: 

Leuven University Press, 2014), 201-221 (ISBN: 978 90 5867 993 2); 

рад доступан на:  

https://www.researchgate.net/publication/281618917_The_Garden_City_Concept_in_the_Urba

n_Discourse_of_Interwar_Belgrade  

информације о монографији доступне на:  

http://upers.kuleuven.be/en/book/9789058679932  

М 20 Радови објављени у научним часописима међународног значаја 

М 231 Рад у међународном часопису (3 поена) 

‒ Milinković, Marija, and Dragana Ćorović, “Introducing Еnvironmental Aesthetics in Architecture 

University Curriculum: Two Case Studies”, TTEM – Technics Technologies Education 

Management, vol. 9, no. 1 (2014): 145-155 (IF=0.414) (ISSN: 1840-1503); 

рад доступан на: 

http://pdf.ttem.ba/ttem_9_1_web.pdf  

М 24 Рад у међународном часопису међународног значаја верификованог посебном 

одлуком (3 поена) 

‒ Ćorović, Dragana, and Ljiljana Blagojević, “Water, Society and Urbanization in the 19th Century 

Belgrade: Lessons for Adaptation to the Climate Change”, SPATIUM International Review, no. 28 

(2012): 53-59 (ISSN 1450-569X), DOI: 10.2298/SPAT1228053C; 

рад доступан на: 

http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/1450-569X/2012/1450-569X1228053C.pdf  

М 30 Зборници међународних научних скупова 

М 33 Саопштење са међународног скупа штампано у целини (1 поен) 

                                                            
1 Република Србија, Национални савет за високо образовање, „Тумачење (од 15.01.2010) одреднице ‘SCI’ 
листа која се јавља у Правилнику о стандардима и поступку за акредитацију високошколских установа и 
студијских програма, ‘Службени гласник РС’ број 106/06 и Препорукама о ближим условима за избор у 
звање наставника, које је Национални савет донео 4. маја 2007. године и допунио септембра 2008. 
године”. 

https://www.researchgate.net/publication/281618917_The_Garden_City_Concept_in_the_Urban_Discourse_of_Interwar_Belgrade
https://www.researchgate.net/publication/281618917_The_Garden_City_Concept_in_the_Urban_Discourse_of_Interwar_Belgrade
http://upers.kuleuven.be/en/book/9789058679932
http://pdf.ttem.ba/ttem_9_1_web.pdf
http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/1450-569X/2012/1450-569X1228053C.pdf
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‒ Perović, Dr Miloš R., and Dragana Ćorović, “Urban Development in Belgrade: Plans and Reality”, 

in Helen Fessas-Emmanouil, ed., Balkan Capitals from the 19th to the 21st century. Urban 

Planning and the Modern Architectural Heritage, Proceedings (Athens: Academy of Athens, 

Bureau of Architectural Research, 2006), 51-56. 

М 34 Саопштење са међународног скупа штампано у изводу (0,5 поена) 

‒ Perović, Dr Miloš R., Dragana Ćorović, “Shaping the Balkan Capitals: Belgrade”, in Helen Fessas-

Emmanouil, ed., Balkan Capitals from the 19th to the 21st century. Urban Planning and the 

Modern Architectural Heritage, Proceedings (Athens: Academy of Athens, Bureau of Architectural 

Research, 2006), 127. 

М 34 Саопштење са међународног скупа штампано у изводу (0,5 поена) 

‒ Ćorović, Dragana, “Application of Garden City Concept in Belgrade in the period between two 

World Wars”, in Book of Abstracts, 23rd Congress of the Association of European Schools of 

Planning (AESOP) [15th-18th July] (Liverpool: University of Liverpool, 2009), 199; 

програм скупа доступан на:  

http://www.liv.ac.uk/aesop2009/documents/Aesop%20FINAL%20Programme%2014%20July

%20V2.pdf  

М 34 Саопштење са међународног скупа штампано у изводу (0,5 поена) 

‒ Ćorović, Dragana, “Forming, Mutations and Transformations of the Green Spaces in 19th 

Century Belgrade”, in Book of Abstracts, 24th AESOP (Association of European Schools of 

Planning) Annual Conference – Space is Luxury [7th-10th July] (Helsinki: Aalto University School 

of Science and Technology, 2010), 50; 

програм скупа доступан на:  

http://aesop2010.tkk.fi/pdf/AESOP_2010_Program_Book.pdf  

М 34 Саопштење са међународног скупа штампано у изводу (0,5 поена) 

‒ Ćorović, Dragana, and Ljiljana Blagojević, “The Vanishing Waterscape of the 19th century 

Belgrade: Lessons for Adaptation to the Climate Change”, in M. Balamir, M. Ersoy and E. Babalik 

Sutcliffe, eds., AESOP 2012 E-Book of Abstracts (Ankara: ARBER Professional Congress Services, 

2012) (ISBN 978-975-429-306-7); 

програм скупа доступан на:  

https://biblio.ugent.be/publication/2972781/file/2972792.pdf  

М 34 Саопштење са међународног скупа штампано у изводу (0,5 поена) 

‒ Ćorović, Dragana, and Ljiljana Blagojević, “The Belgrade Waterscape and the Climate Change: 

Lessons from the 19th century Urban History”, in M. Zlatić and S. Kostadinov, eds. International 

Conference “Land Conservation” – LANDCON 1209: Sustainable Land Management and Climate 

Change. Conference Abstracts (Belgrade: University of Belgrade – Faculty of Forestry, 2012), 102 

(ISBN 978-86-7299-205-2); 

доступно на:  

http://data.sfb.bg.ac.rs/sftp/landcon1209/Landcon1209_Abstracts.pdf 

М 35 Ауторизована дискусија [интервју] са међународног скупа (0,2 поена) 

‒ Milinković, Marija, and Dragana Ćorović, “Interview with Chris Younès”, in Vladan Đokić and 

Petar Bojanić, eds., AoD Interviews: Architecture of Deconstruction, The Specter of Jacques Derrida 

(Belgrade: University of Belgrade ‒ Faculty of Architecture, 2013), 128-140 (ISBN 978-86-7924-

106-1). 

информације о публикацији доступне на: 

http://www.arh.bg.ac.rs/2013/10/29/promocija-knjige-aod-interviews-architecture-of-

deconstruction-the-specter-of-jacques-derrida/?pismo=lat  

http://www.liv.ac.uk/aesop2009/documents/Aesop%20FINAL%20Programme%2014%20July%20V2.pdf
http://www.liv.ac.uk/aesop2009/documents/Aesop%20FINAL%20Programme%2014%20July%20V2.pdf
http://aesop2010.tkk.fi/pdf/AESOP_2010_Program_Book.pdf
https://biblio.ugent.be/publication/2972781/file/2972792.pdf
http://data.sfb.bg.ac.rs/sftp/landcon1209/Landcon1209_Abstracts.pdf
http://www.arh.bg.ac.rs/2013/10/29/promocija-knjige-aod-interviews-architecture-of-deconstruction-the-specter-of-jacques-derrida/?pismo=lat
http://www.arh.bg.ac.rs/2013/10/29/promocija-knjige-aod-interviews-architecture-of-deconstruction-the-specter-of-jacques-derrida/?pismo=lat
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М 40 Националне монографије, тематски зборници, лексикографске и 

картографске публикације националног значаја; научни преводи и критичка 

издања грађе, библиографске публикације 

М 42 Монографија националног значаја (5 поена) 

‒ Ћоровић, Драгана, Вртни град у Београду (Београд: Задужбина Андрејевић, 2009) (ISBN: 

978-86-7244-798-9), укупно 118 страница; рецензенти: др Милош Р. Перовић, др Мирјана 

Ротер-Благојевић; кључне речи: индустријализација, концепт вртног града, Ебенизер 

Хауард, европски модел, модернизација, Београд. 

М 45 Рад у тематском зборнику националног значаја (1,5 поен) 

‒ Ćorović, Dragana, “Optimism, Nevertheless? Does the end of this Century Bring About the 

Happier New Era?”, in Architecture and Urbanism at the Turn of the III Millennium, Proceedings of 

the International Conference, Volume 1 (Belgrade: Faculty of Architecture, University of Belgrade, 

1996), 369-375 (ISBN 8680095214, 9788680095219). 

М 45 Рад у тематском зборнику националног значаја (1,5 поен) 

‒ Blagojević, Ljiljana, i Dragana Ćorović, „Envajronmentalni aspekti kao osnov inovacije 

kurikuluma u visokoškolskom obrazovanju arhitekata: novi pristupi proučavanju istorije i 

teorije moderne i savremene arhitekture” u Budućnost razvoja naselja u svetlu klimatskih 

promena (Beograd: Društvo urbanista Beograda, 2011), 175-187 (ISBN 978-86-907727-7-3); 

рад доступан на:  

http://www.ingkomora.org.rs/urbanisti/download/ZbornikRadovaDUB.pdf  

М 45 Рад у тематском зборнику националног значаја (1,5 поен) 

‒ Blagojević, Ljiljana, i Dragana Ćorović, „Klimatske promene i estetika savremene arhitekture”, u 

Vladan Đokić i Zoran Lazović, ur., Uticaj klimatskih promena na planiranje i projektovanje 

(Beograd: Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet, 2011), 19-33 (ISBN 978-86-7924-

065-1); 

рад доступан на:  

https://www.academia.edu/8751879/_Klimatske_promene_i_estetika_savremene_arhitekture_u

_Uticaj_klimatskih_promena_na_planiranje_i_projektovanje  

М 45 Рад у тематском зборнику националног значаја (1,5 поен) 

‒ Ćorović, Dragana, i Ljiljana Blagojević, „Obrazovanje arhitekata kao odgovor na klimatske 

promene: razvoj modela kurikuluma istorije i teorije moderne arhitekture”, u Vladan Đokić i 

Zoran Lazović, ur., Uticaj klimatskih promena na planiranje i projektovanje II, Razvijanje 

optimalnih modela (Beograd: Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet, 2012), 15-35 

(ISBN 978-86-7924-093-4). 

М 45 Рад у тематском зборнику националног значаја (1,5 поен) 

‒ Ćorović, Dragana, i Ljiljana Blagojević, „Мoguće strategije i obrasci uvođenja principa održivosti 

u univerzitetsko obrazovanje arhitekata”, u Vladan Đokić i Zoran Lazović, ur., Uticaj klimatskih 

promena na planiranje i projektovanje III, Kreiranje strategija i obrazaca (Beograd: Univerzitet u 

Beogradu ‒ Arhitektonski fakultet, 2013), 18-36 (ISBN 978-86-7924-118-4). 

М 45 Рад у тематском зборнику националног значаја (1,5 поен) 

‒ Вуксановић Мацура, Злата, и Драгана Ћоровић, „Зелени простори старог језгра Београда: 

историјски развој и савремена трансформација”, у Светлана Марковић, ур., Конференција 

Стара градска језгра и историјске урбане целине – проблеми и могућности очувања и 

управљања, Београд, 6.12.2013, дигитални зборник (Београд: Завод за заштиту споменика 

културе града Београда, 2013), 218-234 (ISBN 978-86-81157-90-9); 

рад доступан на:  

http://www.ingkomora.org.rs/urbanisti/download/ZbornikRadovaDUB.pdf
https://www.academia.edu/8751879/_Klimatske_promene_i_estetika_savremene_arhitekture_u_Uticaj_klimatskih_promena_na_planiranje_i_projektovanje
https://www.academia.edu/8751879/_Klimatske_promene_i_estetika_savremene_arhitekture_u_Uticaj_klimatskih_promena_na_planiranje_i_projektovanje
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https://www.academia.edu/10100608/Zeleni_prostori_starog_jezgra_Beograda_Green_Areas_In

_Belgrade_s_Old_Center  

М 48 Уређивање научне монографије водећег националног значаја (2 поена) 

‒ Miloš R. Perović, Srpska arhitektura XX veka, Od istoricizma do drugog modernizma / Serbian 

20th Century Architecture, From Historicism to Second Modernism (Beograd: Arhitektonski 

fakultet Univerziteta u Beogradu, 2003), urednik: Dragana Ćorović (ISBN 86-80095-55-9), 

укупно страница: 426. 

М 49 Уређивање тематског зборника националног значаја (1 поен) 

‒ Miloš R. Perović, priređivač, Istorija moderne arhitekture, Antologija tekstova, Tradicija 

modernizma i drugi modernizam, Knjiga 3 (Beograd: Arhitektonski fakultet Univerziteta u 

Beogradu, 2005), urednik: Dragana Ćorović; recenzenti: Spasoje Krunić, dr Nađa Kurtović Folić, 

(ISBN 86-80095-70-2), укупно страница: 703. 

М 50 Часописи националног значаја 

М 52 Рад у часопису националног значаја (1,5 поен) 

‒ Куртовић-Фолић, Нађа, и Мирјана Ротер Благојевић, Ана Никезић, Рената Јадрешин 

Милић, Марко Николић, Драгана Ћоровић, „Пројекат ревитализације Ташмајдана”, 

Наслеђе, бр. 8 (2007): 241-251; 

рад доступан на:  

http://beogradskonasledje.rs/wp-content/uploads/2012/09/8/17_nadja_kurtovic_i_drugi.pdf  

М 53 Рад у научном часопису (1 поен) 

‒ Ćorović, Dragana, “The Garden City Concept: from Theory to Implementation ‒ Case Study: 

Professors’ Colony in Belgrade”, Serbian Architectural Journal, vol. 1, no. 1 (2009): 65-80 (ISSN 

1821-3952); 

рад доступан на:  

http://saj.rs/wp-content/uploads/2015/07/SAJ-2009-01-D-Corovic.pdf  

М 53 Рад у научном часопису (1 поен) 

‒ Куртовић-Фолић, Нађа, и Гордана Милошевић, Мирјана Ротер-Благојевић, Ана Никезић, 

Рената Јадрешин-Милић, Драгана Ћоровић, Марко Николић, „Мартиријум и базилика у 

Јагодин мали у Нишу – могућности обнове и презентације”, Гласник Друштва 

конзерватора Србије, Друштво конзерватора Србије, Београд, бр. 31 (2007): 71-78 (ISSN: 

0350-9656). 

М 60 Зборници скупова националног значаја 

М 64 Саопштење са скупа националног значаја штампано у изводу (0,2 поена) 

‒ Вуксановић Мацура, Злата, и Драгана Ћоровић, „Зелени простори старог језгра Београда: 

историјски развој и савремена трансформација”, у Светлана Марковић, ур., Конференција 

Стара градска језгра и историјске урбане целине – проблеми и могућности очувања и 

управљања, зборник (Београд: Завод за заштиту споменика културе града Београда, 

2013), 50-51 (ISBN 978-86-81157-89-3); 

рад доступан на:  

https://www.academia.edu/5456987/Вуксановић_Мацура_З._Ћоровић_Д._2013_Зелени_про

стори_старог_језгра_Београда_историјски_развој_и_савремена_трансформација_апстракт_

у_Конференција_Стара_градска_језгра_и_историјске_урбане_целине_зборник_Београд_стр.

_50-51  

М 70 Магистарске и докторске тезе 

М 71 Одбрањена докторска дисертација (6 поена) 

https://www.academia.edu/10100608/Zeleni_prostori_starog_jezgra_Beograda_Green_Areas_In_Belgrade_s_Old_Center
https://www.academia.edu/10100608/Zeleni_prostori_starog_jezgra_Beograda_Green_Areas_In_Belgrade_s_Old_Center
http://beogradskonasledje.rs/wp-content/uploads/2012/09/8/17_nadja_kurtovic_i_drugi.pdf
http://saj.rs/wp-content/uploads/2015/07/SAJ-2009-01-D-Corovic.pdf
https://www.academia.edu/5456987/Вуксановић_Мацура_З._Ћоровић_Д._2013_Зелени_простори_старог_језгра_Београда_историјски_развој_и_савремена_трансформација_апстракт_у_Конференција_Стара_градска_језгра_и_историјске_урбане_целине_зборник_Београд_стр._50-51
https://www.academia.edu/5456987/Вуксановић_Мацура_З._Ћоровић_Д._2013_Зелени_простори_старог_језгра_Београда_историјски_развој_и_савремена_трансформација_апстракт_у_Конференција_Стара_градска_језгра_и_историјске_урбане_целине_зборник_Београд_стр._50-51
https://www.academia.edu/5456987/Вуксановић_Мацура_З._Ћоровић_Д._2013_Зелени_простори_старог_језгра_Београда_историјски_развој_и_савремена_трансформација_апстракт_у_Конференција_Стара_градска_језгра_и_историјске_урбане_целине_зборник_Београд_стр._50-51
https://www.academia.edu/5456987/Вуксановић_Мацура_З._Ћоровић_Д._2013_Зелени_простори_старог_језгра_Београда_историјски_развој_и_савремена_трансформација_апстракт_у_Конференција_Стара_градска_језгра_и_историјске_урбане_целине_зборник_Београд_стр._50-51
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‒ Ћоровић, Драгана, Београд као европски град у деветнаестом веку: трансформација 

урбаног пејзажа, одбрањена докторска теза, ментор: др Љиљана Благојевић, ванредни 

професор, Универзитет у Београду ‒ Архитектонски факултет, 2015, УДК број: 

711.4(497.11 Београд)"18"(043.3); укупно 430 нумерисаних страница; кључне речи: 

Београд, пејзаж, трансформација урбаног пејзажа, отомански град, европски град, 

историја урбаног планирања; 

рад доступан на:  

http://www.arh.bg.ac.rs/wp-

content/uploads/Doktorati/2015/2015_16_Dragana_Corovic_disertacija.pdf?pismo=lat  

М 72 Одбрањен магистарски рад (3 поена) 

‒ Ћоровић, Драгана, Примена концепта вртног града у Београду у периоду између два 

светска рата, одбрањени магистарски рад, ментор: др Љиљана Благојевић, ванредни 

професор, Универзитет у Београду ‒ Архитектонски факултет, 2008; укупно 266 

нумерисаних страница; кључне речи: индустријализација, концепт вртног града, Београд, 

европски узор, модернизација. 

М 90 Патенти, ауторске изложбе, тестови 

М 93 Ауторска изложба са каталогом уз научну рецензију (3 поена) 

‒ Изложба: Рефлексије: архитектура Милана Злоковића, 50 година касније, аутори пројекта 

поставке: Љиљана Благојевић, Драгана Ћоровић, Марија Мартиновић. Каталог: 

Благојевић, Љиљана, ур., Професор архитект Милан Злоковић (1898-1965): свечаност 

поводом обележавања 50 година од смрти, програм и каталог (Београд: Универзитет у 

Београду ‒ Архитектонски факултет, 2015) (ISBN 978-86-7924-141-2), укупно 43 

нумерисане странице; рецензенти: академик Ђорђе Злоковић, др Владан Ђокић; 

информације о изложби доступне на: 

http://www.arh.bg.ac.rs/2015/05/26/svecanost-povodom-obelezavanja-50-godina-od-smrti-

profesora-milana-zlokovica-1898-1965/  

Квантитативни преглед остварених категорисаних научних резултата  

Категорија 
резултата 

Врста резултата 
Појединачна 
вредност 
резултата 

Број 
радова 

Укупна 
вредност 
резултата 

М13 
Поглавље у истакнутој монографији 
међународног значаја 6,00 1 6,00 

М23 Рад у међународном часопису 3,00 1 3,00 

М24 
Рад у часопису међународног значаја 
верификованог посебом одлуком 3,00 1 3,00 

М33 
Саопштење са међународног скупа 
штампано у целини 1,00 1 1,00 

M34 
Саопштење са међународног скупа 
штампано у изводу 0,50 5 2,50 

M35 
Ауторизована дискусија [интервју] са 
међународног скупа 0,20 1 0,20 

М42 Монографија националног значаја 5,00 1 5,00 

М45 
Рад у тематском зборнику 
националног значаја 1,50 6 9,00 

http://www.arh.bg.ac.rs/wp-content/uploads/Doktorati/2015/2015_16_Dragana_Corovic_disertacija.pdf?pismo=lat
http://www.arh.bg.ac.rs/wp-content/uploads/Doktorati/2015/2015_16_Dragana_Corovic_disertacija.pdf?pismo=lat
http://www.arh.bg.ac.rs/2015/05/26/svecanost-povodom-obelezavanja-50-godina-od-smrti-profesora-milana-zlokovica-1898-1965/
http://www.arh.bg.ac.rs/2015/05/26/svecanost-povodom-obelezavanja-50-godina-od-smrti-profesora-milana-zlokovica-1898-1965/
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M48 
Уређивање научне монографије 
водећег националног значаја 2,00 1 2,00 

M49 
Уређивање тематског зборника 
националног значаја 1,00 1 1,00 

М52 Рад у часопису националног значаја 1,50 1 1,5/6=0,252 

М53 Рад у научном часопису 1,00 2 1+1/7=1,153 

М64 
Саопштење са скупа националног 
значаја штампано у изводу 0,20 1 0,20 

М71 Одбрањена докторска дисертација 6,00 1 6,00 

М72 Одбрањен магистарски рад 3,00 1 3,00 

М93 
Ауторска изложба са каталогом уз 
научну рецензију 3,00 1 3,00 

 
УКУПНО 
М10+М20+М30+М40+М50+М60+М70 

 26 46,3 

Табела 1. Преглед објављених радова по категоријама и еквивалентан број бодова 

Потребан минимални услов за стицање звања 
научног сарадника 

Остварено 

Укупно: 16 Укупно: 46,3 

М10+М20+М31+М32+М33+М41+М42+М51 ≧ 9 М13+М23+M24+М33+М42 = 18 

М21+М22+М23+М24 ≧ 4 М23+М24 = 6 

Табела 2. Упоредни приказ потребних минималних вредности поена потребних за 

стицање звања у области техничко-технолошких наука и остварених резултата  

Остали релевантни научни радови кандидаткиње: радови који нису сврстани ни у 

једну од категоризација, и радови у некатегорисаним научним часописима (међународним 

научним часописима и домаћим научним часописима који нису били категорисани у време 

објављивања чланка) 

‒ Ћоровић, Драгана, „Зелене јавне површине као елемент градског пејзажа/Public green 

areas as element of urban landscape”, у Драгана Васиљевић-Томић, ур., Архитектонске 

интервенције и трансформације, Булевар краља Алескандра, 001-100, Београд/Architectural 

Interventions and Transformations: King Alexander Boulevard, 001-100, Belgrade (Београд: 

Архитектонски факулет Универзитета у Београду, 2012), 28-31 (ISBN: 978-86-7924-072-9); 

‒ Ćorović, Dragana, “Three Parks in Nineteenth Century Belgrade”, Serbian Studies: Journal of the 

North American Society for Serbian Studies, vol. 24, nos. 1-2 (2010/published in 2012): 75-89 

(ISSN 0742-3330); 

рад доступан на:  

https://www.researchgate.net/publication/265712001_Three_Parks_in_Nineteenth-

Century_Belgrade  

линк за чланак на интернет страници Project MUSE: 

https://muse.jhu.edu/login?auth=0&type=summary&url=/journals/serbian_studies/v024/24.1

-2.corovic.pdf  

                                                            
2 Рад има 6 коаутора. 
3 У једном од радова у овој категорији кандидаткиња је једини аутор, а у другом има 7 коаутора. 

https://www.researchgate.net/publication/265712001_Three_Parks_in_Nineteenth-Century_Belgrade
https://www.researchgate.net/publication/265712001_Three_Parks_in_Nineteenth-Century_Belgrade
https://muse.jhu.edu/login?auth=0&type=summary&url=/journals/serbian_studies/v024/24.1-2.corovic.pdf
https://muse.jhu.edu/login?auth=0&type=summary&url=/journals/serbian_studies/v024/24.1-2.corovic.pdf
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‒ Ћоровић, Драгана, „Црква светог Фрања, Котор, историјат и анализа могућности 

реконструкције и ревитализације”, Бока: Зборник радова из науке, културе и уметности, 

27 (2007): 127-154 (YU ISSN 0350-7769); 

рад доступан на:  

http://www.bibliotekahercegnovi.co.me/bibliotekaold/PDF/Boka_27/boka_27_127.pdf  

‒ Colović, mr Jovanka, dia, i Dragana Ćorović, dia, prof. dr Ljubiša Folić, dia, Radmilo Todorović, 

dia, „Podzemne garaže kao komunalni objekti koji unapređuju uređenje i korišćenje 

građevinskog zemljišta”, prethodno saopštenje, Izgradnja, br. 4, god. 55 (april, 2001): 129-133 

(ISSN 0350-5421). 

3. АНАЛИЗА КВАЛИТЕТА ОБЈАВЉЕНИХ НАУЧНИХ РАДОВА КАНДИДАТКИЊЕ 

У научним радовима кандидаткиње, заступљено је неколико главних тема које се 

односе на проучавање историје и теорије архитектуре и урбанизма, с једне стране, и 

проучавање и анализе процеса високошколског образовања архитеката. У ужем смислу, 

кандидаткиња се у научном раду бави урбаном историјом Београда, са различитих 

аспеката, као и испитивањем могућности и начина увођења принципа одрживости у 

универзитетску наставу историје и теорије архитектуре. Ове две главне теме и 

подручја истраживања, временом су формирана под утицајем последипломских студија 

кандидаткиње, на Архитектонском факултету у Београду, учешћа у универзитетској 

настави у предметима у области историје и теорије модерне и савремене архитектуре и 

урбанизма, затим учешћем на Научно-истраживачком пројекту „Истраживање 

климатских промена и њиховог утицаја на животну средину: праћење утицаја, 

адаптација и ублажавање”, као и партиципирањем на међународним научним 

скуповима. 

У својој магистарској тези, Примена концепта вртног града у Београду у периоду између 

два светска рата (М 72), кандидаткиња је анализирала примену европског теоријског 

урбанистичог концепта вртног града (Garden City Concept) у Београду у трећој и 

четвртој деценији двадесетог века. Истраживање се бави урбаном трансформацијом 

Београда у првим деценијама двадесетог века, с посебном пажњом посвећеном 

тадашњем урбанистичком дискурсу и истраживању релевантне планске регулативе и 

документације створене у датом економском, политичком и културном контексту. По 

својој вишеслојној структури и убедљивој аргументацији заснованој на одличном 

познавању теме кроз обимно истраживање изворне грађе, магистарски рад плени 

објективним закључцима и, нарочито, компаративним аспектима, чија је прецизност 

потпомогнута и студијским путовањем у Велику Британију, које је кандидаткиња 

предузела у сврху истраживања изворних принципа вртног града, посетивши тада 

Лечворт (Letchworth), који је основан као први вртни град, 1903. Полазећи од 

претпоставке да је увођење и примена концепта вртног града у урбанистичку теорију и 

праксу у Београду вишеструко релевантано за научну област савремене архитектуре и 

урбанизма, ово истраживање покренуло је и значајна питања савремене теорије и 

праксе планирања и пројектовања стамбених зона града, као и питања друштвене 

одговорности и ангажованости архитектонске делатности. Осим тога, рад представља 

научно засновану, синтетичку студију изворног концепта вртног града и његове 

примене у теорији и пракси урбанизма у Београду, са посебним нагласком на период 

http://www.bibliotekahercegnovi.co.me/bibliotekaold/PDF/Boka_27/boka_27_127.pdf
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између два светска рата када су постигнути најзначајнији резултати примене концепта 

вртног града у стамбеној изградњи. Велики допринос рада налази се у истраживању 

историјских извора и формирању вредне библиографије о овом предмету 

истраживања.  

Рад на истраживању за израду магистарског рада, био је подлога за наставак 

проучавања теме, који је уследио објављивањем научне монографије, Вртни град у 

Београду (М 42), и научних радова на енглеском језику: “The Garden City Concept: from 

Theory to Implementation ‒ Case Study: Professors’ Colony in Belgrade”, 2009, и “The Garden 

City Concept in the Urban Discourse of Interwar Belgrade”, 2014, у домаћем научном 

часопису (М 53), односно тематском зборнику водећег међународног значаја (М 13). 

Наведени радови су по теми блиски магистарској тези кандидаткиње, али је образлажу 

са различитих аспеката. У монографији Вртни град у Београду, постављајући тежиште 

истраживања на детаљније образлагање имплементације концепта вртног града у 

Београду, овај процес се сагледава и као наставак једног од токова професионалног 

деловања архитеката у овој средини и логичног производа овдашњег ширег 

друштвеног и културног наслеђа. У раду “The Garden City Concept: from Theory to 

Implementation ‒ Case Study: Professors’ Colony in Belgrade”, кандидаткиња посебно 

обраћа пажњу на настанак и трансформације београдског насеља Професорска 

колонија, као једног од првих примера примене концепта вртног града у Београду, 

испитујући на овој студији случаја колико је у тој имплементацији измењен изворни 

урбанистички концепт вртног града, односно његове основне теоријске поставке. У 

поглављу тематског зборника, “The Garden City Concept in the Urban Discourse of Interwar 

Belgrade”, концепт вртног града, односно његова примена у Београду, нарочито са 

аспекта трансформације урбаног дискурса у првим деценијама двадесетог века, 

сагледане су из перспективе испитивања њиховог модернизацијског капацитета у тада 

актуелим друштвеним и економским околностима. Треба нагласити да је важно и што 

су радови о овој теми објављени на енглеском језику, јер се тиме промовише чињеница 

да је концепт вртног града, који је од почетка двадесетог века био примењиван широм 

света, и који је у савременој светској еколошкој пракси архитектуре и урбанизма 

реактуализован, имао своје место и значај у контексту урбане историје Београда. 

У оквиру рада на Научно-истраживачком пројекту „Истраживање климатских промена 

и њиховог утицаја на животну средину: праћење утицаја, адаптација и ублажавање”, од 

12 научних референци, 10 је настало у коауторству кандидаткиње са др Љиљаном 

Благојевић (1 рад М 24, 4 рада М 45 и 2 рада М 34), др Маријом Милинковић (1 рад М 

23), и др Златом Вуксановић Мацура (1 рад М 45 и 1 рад М 64). Ови радови посвећени 

су двема главним темама којима се кандидаткиња бави: проучавањем увођења 

принципа одрживости у наставу историје и теорије модерне и савремене архитектуре, 

и истраживањем енвајронменталних аспеката архитектонско-урбанистичких 

карактеристика трансформације урбаног пејзажа у прошлости Београда, сагледаних у 

перспективи савремених еколошких питања. Научни радови посвећени 

високошколској настави архитектуре (“Introducing Еnvironmental Aesthetics in 

Architecture University Curriculum: Two Case Studies”, „Envajronmentalni aspekti kao osnov 

inovacije kurikuluma u visokoškolskom obrazovanju arhitekata: novi pristupi proučavanju 

istorije i teorije moderne i savremene arhitekture”, „Klimatske promene i estetika savremene 
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arhitekture”, „Obrazovanje arhitekata kao odgovor na klimatske promene: razvoj modela 

kurikuluma istorije i teorije moderne arhitekture”, „Мoguće strategije i obrasci uvođenja 

principa održivosti u univerzitetsko obrazovanje arhitekata”), баве се, у једном аспекту, 

испитивањем успостављања услова за сагледавања актуелних полазишта 

архитектонске струке, у светлу садашњих енвајронменталних промена, а у другом су 

посвећени критичком испитивању формулисања и остваривања конкретних поступака 

за трансформацију наставе у том контексту. У радовима посвећеним урбаној историји 

Београда, у циљу бољег разумевања и откривања унутрашње логике промена физичког 

простора (“Water, Society and Urbanization in the 19th Century Belgrade: Lessons for 

Adaptation to the Climate Change”, „Зелени простори старог језгра Београда: историјски 

развој и савремена трансформација”, “Three Parks in Nineteenth Century Belgrade”) 

сагледавају се енвајронментални чиниоци трансформације града, изражени кроз 

њихове архитектонске и урбанистике карактеристике, и у светлу одвијања друштвених 

и економских процеса у датом културном оквиру. Овај целокупни корпус научних 

радова кандидаткиње, значајан је јер њиме остварује контекстуалну научно-

истраживачку сарадњу са колегама, и формира платформу за проширење подручја 

проучавања наведених тема. 

Докторска дисертација Београд као европски град у деветнаестом веку: 

трансформација урбаног пејзажа (М 71), која је такође једна од референци насталих у 

склопу наведеног научно-истраживачког пројекта, бави се архитектонско-

урбанистичким аспектима трансформације Београда која се догодила у деветнаестом 

веку. У раду се анализирају узрочно-последични чиниоци процеса трансформације 

Београда у деветнаестом веку, кроз испитивање архитектонско-урбанистичких 

просторних аспеката трансформације урбаног пејзажа у контексту смене доминантних 

култура и друштвених уређења. Питања којима се ова дисертација у највећој мери бави 

односе се на разматрања значаја изражавања културних пракси у простору, у процесу 

трансформације урбаног пејзажа од отоманског до европског, односно 

капиталистичког града. У контексту проучавања историјске трансформације градског 

простора, у дисертацији се нарочито дефинишу могућности теоријског појма урбаног 

пејзажа, као методолошке и теоријске подлоге за истраживање урбане трансформације 

Београда. Главни научни допринос дисертације огледа се у проширењу проблемског, 

тематског и референтног оквира истраживања историје и теорије архитектуре 

Београда. У томе, дисертација значајно доприноси ужој научној области Историја, 

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

поставком иновативних релација савремене науке о урбаном пејзажу са 

историографијом у традиционалном смислу и консеквентно томе, иновативним 

методолошким приступом. Остварени резултати ове дисертације ће бити неопходни 

основ за примену у савременој архитектонској и урбанистичкој пракси у свим будућим 

студијама, пројектима и плановима који се баве стратегијама и конкретним питањима 

значајнијих урбаних трансформација Београда, за шта постоји неколико разлога. Прво, 

теоријски део рада даје проверени и савремени појмовник теорије урбаног пејзажа и 

енвајронмента, који је непосредно примењив у области архитектуре и урбанизма. 

Друго, очигледна примена теоријских резултата и појмовника је у припремама научно-

истраживачких пројеката и високошколској настави архитектуре и урбанизма. Треће, 
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остварени резултати истраживања представљени као методолошки оквир за 

проучавање урбаног пејзажа Београда кроз историју, могу служити у примени као 

основ за проучавање и разумевање савремених процеса и пројекција будућих 

трансформација. Коначно, непосредна примена очекује се у развоју курикулума 

основног вида практичне наставе у области архитектуре и урбанизма – студио пројекта 

на више нивоа, од стручног усавршавања и тематских стручних семинара и обука шире 

професионалне заједнице до високошколске наставе. 

4. АНАЛИЗА УТИЦАЈНОСТИ НАУЧНОГ РАДА КАНДИДАТКИЊЕ И ПРЕГЛЕД 

ЦИТИРАНОСТИ ОБЈАВЉЕНИХ РАДОВА 

Радови чији је аутор/коаутор др Драгана Ћоровић цитирани су 58 пута (20 

хетероцитата и 38 аутоцитата). Резултати које је кандидаткиња приложила у Прегледу 

цитираности, добијени су прегледом научне литературе, научних монографија, 

зборника, сопствених научних радова, а између осталог, и на основу www 

претраживача, резултата Google Scholar и Српског цитатног индекса (Scindeks), и 

забележени су до 15. децембра 2015. 

Преглед цитираности научних радова кандидаткиње 

‒ (М 13) Ćorović, Dragana, “The Garden City Concept in the Urban Discourse of Interwar 

Belgrade”, in Jelena Bogdanović, Lilien Filipovitch Robinson, and Igor Marjanović, eds., On the 

very Edge, Modernism and Modernity in the Arts and Architecture, of Interwar Serbia, 1918-1941 

(Leuven: Leuven University Press, 2014), 201-221. 
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‒ Архитектонски факултет, 2015. 

3. Ћоровић, Драгана, Вртни град у Београду (Београд: Задужбина Андрејевић, 2009) (ISBN: 978-86-7244-

798-9) 

Σ 4 хетероцитата+3 аутоцитата=7 цитата 

‒ (некатегорисано) Ћоровић, Драгана, „Зелене јавне површине као елемент градског 

пејзажа/Public green areas as element of urban landscape”, у Драгана Васиљевић-Томић, ур., 

Архитектонске интервенције и трансформације, Булевар краља Алескандра, 001-100, 

Београд/Architectural Interventions and Transformations: King Alexander Boulevard, 001-100, 

Belgrade (Београд: Архитектонски факулет Универзитета у Београду, 2012), 28-31. 

аутоцитати: 

1. Ćorović, Dragana, and Ljiljana Blagojević, “The Vanishing Waterscape of the 19th century Belgrade: Lessons for 

Adaptation to the Climate Change”, рад презентован на конференцији AESOP 2012 Silver Jubile Congress, 

METU, Ankara, 11-15 July2012 

2. Ćorović, Dragana, i Ljiljana Blagojević, „Obrazovanje arhitekata kao odgovor na klimatske promene: razvoj 

modela kurikuluma istorije i teorije moderne arhitekture”, u Vladan Đokić i Zoran Lazović, ur., Uticaj klimatskih 

promena na planiranje i projektovanje II, Razvijanje optimalnih modela (Beograd: Univerzitet u Beogradu – 

Arhitektonski fakultet, 2012), 15-35. 

3. Ćorović, Dragana, i Ljiljana Blagojević, „Мoguće strategije i obrasci uvođenja principa održivosti u 

univerzitetsko obrazovanje arhitekata”, u Vladan Đokić i Zoran Lazović, ur., Uticaj klimatskih promena na 

planiranje i projektovanje III, Kreiranje strategija i obrazaca (Beograd: Univerzitet u Beogradu ‒ Arhitektonski 

fakultet, 2013), 18-36. 

Σ 3 аутоцитата 

‒ (некатегорисано) Ćorović, Dragana, “Three Parks in Nineteenth Century Belgrade”, Serbian 

Studies: Journal of the North American Society for Serbian Studies, vol. 24, nos. 1-2 

(2010/published in 2012): 75-89. 

хетероцитати: 

1. Vuksanović-Macura, Zlata, San o gradu: međunarodni konkurs za urbanističko uređenje Beograda 1921-22. 

(Beograd: Orionart, 2015). 

2. Вуксановић-Мацура, Злата, Генерални план Београда 1923: компарација планираног и оствареног, 

докторска дисертација, Универзитет у Београду, Архитектонски факултет, ментор: др Мирјана Ротер 

Благојевић, ванредни професор, 2014. 

аутоцитати: 

1. Вуксановић Мацура, Злата, и Драгана Ћоровић, „Зелени простори старог језгра Београда: историјски 

развој и савремена трансформација”, у Светлана Марковић, ур., Конференција Стара градска језгра и 

историјске урбане целине – проблеми и могућности очувања и управљања, Београд, 6.12.2013, дигитални 

зборник (Београд: Завод за заштиту споменика културе града Београда, 2013), 218-234. 

2. Ćorović, Dragana, and Ljiljana Blagojević, “Water, Society and Urbanization in the 19th Century Belgrade: 

Lessons for Adaptation to the Climate Change”, SPATIUM International Review, no. 28 (2012): 53-59. 

3. Ćorović, Dragana, and Ljiljana Blagojević, “The Vanishing Waterscape of the 19th century Belgrade: Lessons for 

Adaptation to the Climate Change”, рад презентован на конференцији AESOP 2012 Silver Jubile Congress, 

METU, Ankara, 11-15 July2012. 

4. Ћоровић, Драгана, Београд као европски град у деветнаестом веку: трансформација урбаног пејзажа, 

одбрањена докторска теза, ментор: др Љиљана Благојевић, ванредни професор, Универзитет у Београду 

‒ Архитектонски факултет, 2015. 

Σ 2 хетероцитата+4 аутоцитата=6 цитата 
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Из наведеног следи да су научни радови др Драгане Ћоровић цитирани укупно 58 пута 

(20 хетероцитата+38 аутоцитата). Када се анализира структура хетероцитата, види се 

да су научне референце кандидаткиње цитиране у часописима националног значаја и 

научним монографијама националног и водећег националног значаја, у тематским 

зборницима националног значаја, као и да су резултати научног рада, приказани и на 

скуповима међународних удружења (ECTP-CEU, European Council of Spatial Planners). 

5. АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА УСПЕШНОСТИ У НАУЧНОМ РАДУ КАНДИДАТКИЊЕ 

Осим структуре и квантификационих показатеља научног рада кандидаткиње, као што 

је нумеричка вредност остварених поена у категорисаним референцама, у наредним 

ставкама овог Извештаја, приказани су и неки од квалитативних показатеља 

успешности научног рада, према Правилнику о поступку и начину вредновања, и 

квантитативном исказивању научноистраживачких резултата истраживача, 2008. 

Награде и признања за научни рад 

Др Драгана Ћоровић је добитница награде „Милорад Мацура”, Института за 

архитектуру и урбанизам Србије, за најбољи магистарски рад одбрањен у 2008. години 

на Архитектонском факултету у Београду.  

Предавања по позиву 

Кандидаткиња није одржала предавања по позиву. У Задужбини Илије М. Коларца, у 

организацији Центра за предавачку делатност, и у коауторству са мр Дејаном 

Скочајићем, дипл. инж. пејз. арх., асистентом Универзитета у Београду ‒ Шумарског 

факултета, др Драгана Ћоровић је 2009, одржала циклус јавних предавања: „Вртна 

уметност и архитектура: од Албертија до Ле Нотра”. Тим поводом, Драгана Ћоровић је, 

са Дејаном Скочајићем, учествовала и у телевизијској емисији Контекст 21, Научно-

образовне редакције РТС 2, која је емитована 26-27. марта 2009. године. Називи 

одржаних предавања су: 

‒ „Теоретичари и уметници (Италија vs. Француска)”, 4. март 2009, са Д. 

Скочајићем; 

‒ „Вртна уметност и архитектура Француске (Фуке vs. Луј XIV)”, 18. март 2009, 

самостално; 

‒  „Архитектура и пејзаж (Алберти vs. Ле Нотр)”, 25. март 2009, са Д. Скочајићем. 

Чланства у одборима међународних научних конференција 

Др Драгана Ћоровић је члан организационих одбора две међународне научне 

конференције, чији је организатор био Универзитет у Београду ‒ Архитектонски 

факултет, односно Архитектонски факултет и Европска мрежа историчара архитектуре 

(the European Architectural History Network, EAHN): 

‒ Architecture Utopia Realism ‒ International Scientific Conference, одржане 3-4. 

октобра 2013. године, у амфитеатру Архитектонског факултета у Београду. 

Конференцијом је започео низ интернационалних гостујућих предавања 2013-

15, AUR Guest Lecture Program-a, чији је главни уредник била др Љиљана 
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Благојевић. Драгана Ћоровић била је, са др Маријом Милинковић, једна од 

уредница тематског циклуса овог програма, под називом: History and Theory. 

Истовремено с конференцијом, припремљена је и одржана изложба пројеката 

Ивана Леонидова, Ivan Leonidov: Projects, у сарадњи с Државним музејом Шћусев 

из Москве, постављена у периоду 3-24. октобра 2013, у Свечаној сали 

Архитектонског факултета. Драгана Ћоровић је била модератор једне од сесија 

конференције, 4. октобра 2013. Поводом конференције и изложбе објављена је 

публикација: Petar Bojanić, and Ljiljana Blagojević, Vladan Djokić, eds., A.U.R. 

Architecture Utopia Realism, book of abstracts and exibition catalogue (Belgrade: 

University of Belgrade ‒ Faculty of Architecture, 2013) (ISBN 978-86-7924-110-8). 

Информације о конференцији, програму гостујућих предавања и изложби су 

доступне на интернет адресама: 

http://www.arh.bg.ac.rs/2013/09/28/architecture-utopia-realism-international-

scientific-conference-exhibition/?pismo=lat  

http://www.arh.bg.ac.rs/2013/10/25/architecture-utopia-realism-guest-lecture-

program-201314/  

http://www.arh.bg.ac.rs/en/2014/11/14/architecture-utopia-realism-aur-201415-

events-program/?pismo=lat  

‒ International Scientific Thematic Conference the European Architectural History 

Network (EAHN), под називом: Entangled Histories, Multiple Geographies, која је 

одржана 14-17. октобра 2015. Информације о конференцији су објављене у 

зборнику апстраката [библиографска јединица: Vladan Djokić, Ljiljana Blagojević, 

Ana Raković, eds., Entangled Histories, Multiple Geographies: book of abstracts, 

European Architectural History Network, EAHN 2015, Belgrade, Serbia, October 14-17, 

2015 (Belgrade: University, Faculty of Architecture, 2015) (ISBN 978-86-7924-162-

7)]. 

Публикација је доступна на интернет адреси: 

http://www.eahn2015belgrade.org/wp-content/uploads/2015/10/BOOK-OF-

ABSTRACTS-EAHN2015BGD.pdf  

Информације о конференцији су доступне на интернет адреси: 

http://www.eahn2015belgrade.org/  

Уређивање научних монографија и реценције научних радова 

Др Драгана Ћоровић стекла је, у досадашњем раду, искуство у уређивању научних 

монографија, и у рецензирању научних радова. 

Кандидаткиња је била уредник једне научне монографије водећег значаја и једног 

тематског зборника националног значаја: 

‒ Miloš R. Perović, Srpska arhitektura XX veka, Od istoricizma do drugog modernizma / 

Serbian 20th Century Architecture, From Historicism to Second Modernism (Beograd: 

Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2003); 426 нумерисаних страница. 

‒ Miloš R. Perović, priređivač, Istorija moderne arhitekture, Antologija tekstova, Tradicija 

modernizma i drugi modernizam, Knjiga 3 (Beograd: Arhitektonski fakultet 

http://www.arh.bg.ac.rs/2013/09/28/architecture-utopia-realism-international-scientific-conference-exhibition/?pismo=lat
http://www.arh.bg.ac.rs/2013/09/28/architecture-utopia-realism-international-scientific-conference-exhibition/?pismo=lat
http://www.arh.bg.ac.rs/2013/10/25/architecture-utopia-realism-guest-lecture-program-201314/
http://www.arh.bg.ac.rs/2013/10/25/architecture-utopia-realism-guest-lecture-program-201314/
http://www.arh.bg.ac.rs/en/2014/11/14/architecture-utopia-realism-aur-201415-events-program/?pismo=lat
http://www.arh.bg.ac.rs/en/2014/11/14/architecture-utopia-realism-aur-201415-events-program/?pismo=lat
http://www.eahn2015belgrade.org/wp-content/uploads/2015/10/BOOK-OF-ABSTRACTS-EAHN2015BGD.pdf
http://www.eahn2015belgrade.org/wp-content/uploads/2015/10/BOOK-OF-ABSTRACTS-EAHN2015BGD.pdf
http://www.eahn2015belgrade.org/
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Univerziteta u Beogradu, 2005), recenzenti: Spasoje Krunić, dr Nađa Kurtović Folić; 

703 нумерисане странице. 

У досадашњем научном раду др Драгана Ћоровић је рецензирала два научна рада на 

енглеском језику: 

‒ Кандидаткиња је, по позиву, рецензирала један рад у оквиру међународне 

научне конференције: Regional Development, Spatial Planning and Strategic 

Governance, у огранизацији Института за архитектуру и урбанизам Србије, ИАУС, 

који је одржан у просторијама Привредне коморе Србије, у Београду, 22-25. маја 

2013. Имена свих рецензената објављена су у зборнику радова са конференције 

[библиографска јединица: Miodrag Vujošević and Saša Milijić, eds., 2nd Scientific 

International Conference Regional Development, Spatial Planning and Strategic 

Governance RESPAG 2013 (Belgrade: Institute of Architecture and Urban & Spatial 

Planning of Serbia) (ISBN 978-86-80329-76-5)]. 

Публикација је доступна на интернет адреси: 

(http://iaus.ac.rs/upload/download/Monografije/Conference%20Proceedings-

RESPAG.pdf) 

‒ Кандидаткиња је, по позиву, рецензирала један рад за објављивање у 

међународном часопису Journal of Urban History. Издавач: SAGE Publishing, у 

сарадњи са Urban History Association; уредник: Дејвид Голфилд (David Golfield), 

University of North Carolina, Charlotte, USA. Подаци о утицајности часописа: 2014 

Impact Factor: 0.216; 2014 Ranking: 38/39 - Urban Studies | 28/35 - History of Social 

Sciences. Извор: 2014 Journal Citation Reports ® (Thomson Reuters, 2015) 

(https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/journal-of-urban-history/journal200943) 

6. АНГАЖОВАНОСТ КАНДИДАТКИЊЕ У РАЗВОЈУ УСЛОВА ЗА НАУЧНИ РАД, 

ОБРАЗОВАЊУ И ФОРМИРАЊУ НАУЧНИХ КАДРОВА 

Ангажованост кандидаткиње у наведеним аспектима показатеља квалитета научног 

рада, види се се у оствареном досадашњем доприносу развоју науке у земљи, који је у 

највећој мери остварен у изради докторске дисертације високог квалитета, затим у 

педагошком раду, реализацији међународне научне сарадње и организацији 

међународних научних скупова. 

Допринос развоју науке у земљи 

Референце др Драгане Ћоровић из домена научно-истраживачког рада остварене су 

истраживањима у оквиру последипломских студија, учешћем на научно-

истраживачком пројекту, и приликом израде докторске дисертације на Универзитету у 

Београду ‒ Архитектонском факултету. Научни допринос кандидаткиње, исказан је у 

највећој мери у следећим резултатима: 

‒ Израдом докторске дисертације: Београд као европски град у деветнаестом веку: 

трансформација урбаног пејзажа, примењујући трансдисциплинарни 

истраживачки приступ, као и кроз избор грађе и литературе коју је проучавала, 

кандидаткиња је допринела сазнању о историјским процесима трансформације 

Београда и њиховог значења у савременим процесима с аспекта области 

архитектуре и урбанизма. Један од главних доприноса докторске дисертације 

http://iaus.ac.rs/upload/download/Monografije/Conference%20Proceedings-RESPAG.pdf
http://iaus.ac.rs/upload/download/Monografije/Conference%20Proceedings-RESPAG.pdf
https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/journal-of-urban-history/journal200943
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кандидаткиње је стварање новог теоријског апарата и појмовника, који су 

резултат савременог приступа и специфичне референтне основе дисертације. 

‒ У оквиру пројекта: „Истраживање климатских промена и њиховог утицаја на 

животну средину”, кандидаткиња је, у сарадњи с колегама, у највећој мери 

радила на испитивању могућности трансформације наставе историје и теорије 

модерне и савремене архитектуре у контексту садашњих енвајронменталних 

проблема. Резултати овог рада, добијени проучавањем теоријских основа, 

интернационалних искустава у области реформе наставе, кроз емпиријска 

истраживања наставног процеса, и увођењем промена у едукативну праксу, 

актуелизовани су објављивањем поглавља у научним тематским зборницима, 

објављивањем чланака у часописима међународног значаја, и саопштењима на 

међународним и националним научним скуповима.  

‒ Истраживањем у оквиру израде магистарске тезе Примена концепта вртног 

града у периоду између два светска рата, објављивањем монографије 

националног заначаја Вртни град у Београду, и других чланака у релацији са 

овом темом, кандидаткиња је, што потврђује утицајност ових референци, 

остварила научни допринос у области проучавања и разумевања урбане историје 

Београда између два светска рата. 

Педагошки рад 

Као што је наведено, кандидаткиња је, као асистент-приправник и асистент, 

учествовала у настави на Архитектонском факултету у Београду. Била је пратећи 

асистент 15 предмета, од којих је било 6 обавезних, 7 изборних и 2 теоријска семинара.  

Обавезни предмети на којима је кандидаткиња учествовала на Архитектонском 

факултету: 

‒ 2001-02. до 2014-15: Савремена архитектура и урбанизам, стари наставни план, IV и V 

година, апсолвенти; наставник: др Милош Р. Перовић, редовни професор, 2001-02. до 

2004-05; наставник: др Љиљана Благојевић, ванредни професор, од 2005-06. 

‒ 2005-06. до 2014-15: Архитектура данас, нови наставни план, I година, основне 

академске студије, наставник: др Љиљана Благојевић, ванредни професор 

‒ 2005-06. до 2014-15: Историја модерне архитектуре и урбанизма, нови наставни план, I 

година, основне академске студије, наставник: др Љиљана Благојевић, ванредни 

професор. 

‒ 2005-06. до 2010-11: Историја и теорија архитектуре, нови наставни план, I година, 

дипломске академске студије, руководилац предмета: др Љиљана Благојевић, ванредни 

професор, 2005-06. до 2008-09; руководилац предмета: др Мирјана Ротер Благојевић, 

ванредни професор, од 2009-10. 

‒ 2007-08: Модул М4, Архитектонско урбанистички пројекат, Становање у центру 

метрополе: кинематографско искуство свакодневице, нови наставни план, I година, 

дипломске академске студије, наставник: др Љиљана Благојевић, ванредни професор. 

‒ 2008-09: Модул 8, Студио пројекат 1, Архитектура, нови наставни план, II година, 

основне академске студије, руководилац предмета: др Ана Никезић, доцент. 

Изборни предмети: 

‒ 2005-06: Посебни програм 2: Развој и теорија архитектуре и уметности, стари наставни 

план, IV година; руководилац предмета: др Нађа Куртовић Фолић, редовни професор. 
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‒ 2006-07: Посебни програм 2: Стилови и форме у архитектури, стари наставни план, IV 

година; руководилац предмета: др Нађа Куртовић Фолић, редовни професор. 

‒ 2009-10: Модернизам у Југославији: архитектура, политика, свакодневица, нови 

наставни план, I година, дипломске академске студије, наставник: др Љиљана 

Благојевић, ванредни професор. 

‒ 2010-11: Савремена архитектура: модернизам у Србији, нови наставни план, I година, 

дипломске академске студије, наставник: др Љиљана Благојевић, ванредни професор. 

‒ 2010-11: Савремена архитектура: токови послератног модернизма, нови наставни план, 

I година, дипломске академске студије, наставник: др Љиљана Благојевић, ванредни 

професор. 

‒ 2011-12: Естетика савремене еколошке архитектуре, нови наставни план, I година, 

дипломске академске студије, наставник: др Љиљана Благојевић, ванредни професор. 

‒ 2014-15: Историја и теорија 2: Савремена теорија архитектуре, нови наставни план, I 

година, дипломске академске студије, наставник: др Љиљана Благојевић, ванредни 

професор. 

Теоријски семинари: 

‒ 2006-07: М5А.2. Савремена архитектура, усмерење Архитектура, нови наставни план, I 

година, дипломске академске студије, наставник: др Љиљана Благојевић, ванредни 

професор. 

‒ 2007-08: Архитектура и филм, у оквиру Модула М4, Архитектонско урбанистичког 

пројекта: Становање у центру метрополе: кинематографско искуство свакодневице 

нови наставни план, I година дипломске академске студије, наставник: др Љиљана 

Благојевић, ванредни професор.  

Осим наставног процеса, кандидаткиња је учествовала и у другим сегментима 

педагошког рада, као што је наведено. На Архитектонском факултету у Београду, 

кандидаткиња је, до 15. децембра 2015, одржала 13 тематских предавања на 10 

различитих предмета, изван матичних предмета на којима је била асистент, на позив 

других наставника Архитектонског факултета: 

‒ „Авангардни архитектонски покрети: футуризам, Баухаус, совјетска авангарда”, 17. 

октобар 2008, Модул М6А, Пројекат 2, усмерење Архитектура, наставник: Зоран 

Лазовић, редовни професор, II година дипломских академских студија, 2008-09. 

‒ „Савремена архитектура и урбанизам: Нови брутализам, Архиграм, метаболизам”, 20. 

новембар 2009, Модул М6А, Пројекат 2, усмерење Архитектура, наставник: Зоран 

Лазовић, редовни професор, II година дипломских академских студија, 2009-10. 

‒ „Авангардни покрети 20. века”, 29. новембар 2010, Модул М6А, Пројекат 2, усмерење 

Архитектура, наставник: Зоран Лазовић, редовни професор, II година дипломских 

академских студија, 2010-11. 

‒ „Култура врта у ренесанси и бароку”, 25. мај 2011, Изборни предмет 2: Приватно и јавно 

у античкој стамбеној архитектури, наставник: др Гордана Милошевић Јевтић, доцент, 

III година основних академских студија, 2010-11. 

‒ „Развој јавних зелених површина у граду ‒ вртна уметност, архитектура, урбанизам и 

градски јавни простор: le Jardin de Tuileries, Paris”, 30. март 2011, Модул М5.2, Семинар: 

Комуникације и град / трансформације јавних простора града, наставник: др Драгана 

Васиљевић Томић, ванредни професор, I година дипломских академских студија, 2010-

11. 
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‒ „Утопија, хумани модели: Ричард Бакминстер Фулер / MAD Architects / авангарда”, 8. 

март 2012, Модул М5.1, Семинар: Ново становање – посебан поглед, наставник: Зоран 

Лазовић, редовни професор, I година дипломских академских студија, 2011-12. 

‒ „Утопија, хумани модели: Ричард Бакминстер Фулер / MAD Architects”, 7. март 2013, 

Модул М5.1, Семинар: Ново становање – посебан поглед, наставник: Зоран Лазовић, 

редовни професор, I година дипломских академских студија, 2012-13. 

‒ „Вода и пејзажна архитектура”, 2. новембар 201, Модул М6.2, Семинар: Landscape, 

структура и инфраструктура, наставник: др Драгана Васиљевић Томић, ванредни 

професор, II година дипломских академских студија, 2012-13. 

‒ „Естетика савремене еколошке архитектуре”, 14. новембар 2012, Модул М6.2, Семинар: 

Након геометрије: екологија и технологија у архитектури, наставник: Ђорђе Стојановић, 

доцент, II година дипломских академских студија, 2012-13. 

‒  „Концепт вртног града: архитектура, естетика, екологија”, 12. децембар 2012, Модул 

М4.2, Семинар: Архитектура, естетика, идеологија, наставник: др Александар 

Игњатовић, ванредни професор, I година дипломских академских студија, 2012-13. 

‒ „Парк и град”, 31. март 2015, Изборни предмет 3: Простор и догађај ‒ Границе пејзажа, 

наставник: др Драгана Васиљевић Томић, ванредни професор, I година дипломских 

академских студија, 2014-15. 

‒  „Парк и град”, 5 октобар 2015, Студио М03А-семинар-06: Урбана археологија, наставник: 

др Драгана Васиљевић Томић, ванредни професор, II година дипломских академских 

студија, 2015-16. 

‒ „Вртна архитектура и град”, 14. децембар 2015, Модул 17, Курс 17.1, Изборни предмет 1: 

Ново читање архитектуре, наставник: др Рената Јадрешин Милић, доцент, III година 

основних академских студија, 2015-16. 

Поред учешћа у наставном процесу, део педагошког деловања кандидаткиње такође су 

били и промоција наставних предмета и радова студената, кроз организацију изложби. 

У неколико научних радова кандидаткиње, који су израђени у коауторству са 

колегиницама са Архитектонског факултета у Београду, са др Љ. Благојевић и др М. 

Милинковић, приказани су и анализирани резултати студентских радова и запажања 

сопствених педагошких искустава. Према наведеним чињеницама, и уз помоћ детаљног 

увида у приложену документацију, може да се закључи да др Драгана Ћоровић има 

широко педагошко и предавачко искуство. Истовремено у тај корпус деловања укључен 

је и научно-истраживачки рад, посебно кроз студије спроведене у оквиру пројекта 

„Истраживање климатских промена и њиховог утицаја на животну средину: праћење 

утицаја, адаптација и ублажавање”. 

Међународна сарадња 

Остварени показатељи о реализацији међународне сарадње, односно сарадње са 

научницима и научним организацијама из иностранства, у случају кандидаткиње др 

Драгане Ћоровић, исказују се: 

‒ представљањем радова на 6 међународних научних скупова; 

‒ учешћем у организационим одбору међународне научне конференције AUR 2013 

(Универзитет у Београду ‒ Архитектонски факултет); 

‒ учешћем у организационим одбору међународне научне конференције EAHN 

2015 Belgrade, организованог у сарадњи Универзитета у Београду ‒ 
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Архитектонског факултета и Европске мреже историчара архитектуре (the 

European Architectural History Network ‒ EAHN); 

‒ учешћем у организацији изложбе Ivan Leonidov: projects, у оквиру AUR 2013, у 

сарадњи Универзитета у Београду ‒ Архитектонског факултета и Државног 

музеја архитектуре Шћусев из Москве (Государственный музей архитектуры 

имени А. В. Щусева); 

‒ рецензирању рада за међународну научну конференцију: RESPAG 2013 (Београд: 

Институт за архитектуру и урбанизам Србије); 

‒ рецензирањем рада за инострани научни часопис (Journal of Urban History ‒ SAGE 

Publishing); 

‒ учешћем у Комисији за организацију гостујућих предавања Архитектонског 

факултета у Београду (AUR Guest Lecture Program); 

‒ чланством у иностраном научном удружењу (NASS: North American Society for 

Serbian Studies). 

Организација међународних скупова 

Кандидаткиња је, као што је наведено, учествовала у својству члана организационих 

одбора, у раду две научне међународне конференције, обе организоване на 

Архитектонском факултету у Београду. Овај показатељ квалитета научног рада, у овом 

случају подразумева више аспеката, међу којима учешће у доприносу: остварења 

међународне сарадње, омогућавања бољих услова за научни рад у непосредној 

наставној средини, омогућавања бољих услова за одвијање педагошког рада, промоције 

научних и културних активности матичног факултета, промоције области архитектуре 

у ширем друштвеном оквиру. 

7. ЗАКЉУЧАК 

На основу проучавања и прегледања материјала који је поднела др Драгана Ћоровић, 

Комисија закључује да је укупан научни, педагошки и стручни досадашњи рад 

кандидаткиње веома разноврстан и садржајан, и да је бавећи се и сарадњом у настави, 

и научним истраживањем, остварила адекватан ниво квалитета постигнутих 

резултата, којима је довела у релацију научне радове и педагошки рад, наиме учешће на 

Научно-истраживачком пројекту „Истраживање климатских промена и њиховог 

утицаја на животну средину: праћење утицаја, адаптација и ублажавање”, искуство у 

сарадничком звању на факултету, истраживања током израде докторске дисертације, 

као и претходна научна истраживања. 

Посебно истичемо јавну презентацију научног рада кроз учешће кандидаткиње на 

међународним конференцијама и научним скуповима. Детаљним увидом који је 

Комисија имала у научни рад кандидаткиње, констатовано је да је др Драгана Ћоровић 

остварила и продубила зрелост у бављењу научним истраживањем и да је способна за 

самостални научни рад и презентацију резултата научних истраживања. 

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 
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резултата истраживача и Статута Универзитета у Београду, Комисија констатује да је 

кандидаткиња др Драгана Ћоровић испунила све потребне услове да буде изабрана у 

научно звање – научни сарадник у области: Архитектура, и ужој научној области: 

Историја, теорија и естетика архитектуре и визуелних уметности и обнова 

градитељског наслеђа. 

Комисија предлаже Наставно-научном већу Универзитета у Београду ‒ Архитектонског 

факултета да прихвати овај Извештај и упути предлог Министарству просвете, науке и 

технолошког развоја за избор др Драгане Ћоровић у научно звање – научни сарадник за 

ужу научну област: Историја, теорија и естетика архитектуре и визуелних уметности и 

обнова градитељског наслеђа. 

У Београду, 27. јануара 2016. 
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