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                 Образац 4 В 

В) ГРУПАЦИЈА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА 

 

С А Ж Е Т А К 

РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА  

ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ  

 

 

I - О КОНКУРСУ 

Назив факултета: Универзитет у Београду - Архитектонски факултет 

Ужа научна, oдносно уметничка област: Историја, теорија и естетика архитектуре и визуелних 

уметности и обнова градитељског наслеђа 

Број кандидата који се бирају: 1 

Број пријављених кандидата: 1 

Имена пријављених кандидата: 

1. др Марко Николић, дипл. инж. арх. 

 

II - О КАНДИДАТИМА 

1) - Основни биографски подаци 

- Име, средње име и презиме: Марко (Славољуб) Николић 

- Датум и место рођења: 17. фебруар 1977. у Београду 

- Установа где је запослен:  

- Звање/радно место: 

- Научна, односно уметничка област 

 

2) - Стручна биографија, дипломе и звања 

Основне студије: 

- Назив установе: Универзитет у Београду - Архитектонски факултет 

- Место и година завршетка: Београд, 2003. 

Мастер:   

- Назив установе:  

- Место и година завршетка: 

- Ужа научна, односно уметничка област: 

Магистеријум:   

- Назив установе: Универзитет у Београду – Архитектонски факултет 

- Место и година завршетка: Београд, 2010. 

- Ужа научна, односно уметничка област: Архитектура и урбанизам – Заштита, ревитализација и 

проучавање градитељског наслеђа 

Докторат: 

- Назив установе: Универзитет у Београду – Архитектонски факултет 

- Место и година одбране: Београд, 2014. 

- Наслов дисертације: Примена принципа заштите и презентације градитељског наслеђа на 

средњовековним утврђеним градовима у Србији 

- Ужа научна, односно уметничка област: Архитектура и урбанизам 

Досадашњи избори у наставна и научна звања: 

- 2003. Сарадник на Универзитету у Београду - Архитектонски факултет                                                    

- 2004. Асистент - приправник на Универзитету у Београду - Архитектонски факултет                                      

- 2010., 2013. Асистент на Универзитету у Београду - Архитектонски факултет  
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3) Испуњени услови за избор у звање доцента 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ: 

 

 

 

  

(заокружити испуњен услов за звање у које се бира) 

oценa / број година радног искуства  

 

1 Приступно предавање из области за коју се бира, позитивно 

оцењено од стране високошколске установе 

5 

2 Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама 

током целокупног  претходног изборног периода  

4,16 

3 Искуство у педагошком раду са студентима 

 

14 година 

 

 

 

 

 (заокружити испуњен услов за звање у које се бира) 

 

Број менторства / учешћа у комисији 

и др. 

4 Резултати у развоју научно-наставног подмлатка 

 

 

5 Учешће у комисији за одбрану три завршна рада на 

академским специјалистичким, мастер  или докторским 

студијама 

 

 

 

 

  

(заокружити испуњен услов за звање у 

које се бира) 

 

Број 

радова, 

саопште

ња и др 

Навести часописе, скупове, књиге и друго 

6 Објављен један рада из категорије 

М21; М22 или М23 из научне области 

за коју се бира 

1 1. Roter-Blagojević, Mirjana; Milošević, Gordana; 

Jadrešin Milić, Renata; Nikolić, Marko. „A New 

Life of the Ottoman Fortress Ram“, in: Journal of 

Cultural Heritage – Science and Technology for 

the Safeguard of Cultural Heritage in the 

Mediterranean Basin, ed. Angelo Ferrari, Elsevier 

Publisher in Paris, Vol. 14 – No. 35 (2013), S20-

S24 (ISSN 1296-2074) 

http://dx.doi.org/10.1016/j.culher.2012.11.021 

7 Саопштена два рада на научном или 

стручном скупу (категорије М31-М34 

и М61-М64). 

11 1. Nikolić, Marko. „Protection and Presentation of 

Cultural Landscape in the case of Maglič Town“, 

in: Fourth International Conference – 

Preservation and Improvement of Historic 

Towns, (Sremski Karlovci: 11-12. 05. 2017), 

зборник у припреми. 

2. Nikolić, Marko. „New Approaches to the 

Protection and Presentation of Architecture in the 

Archaeological park Viminacium“, in: 

Conference Proceedings 5th International 

Conference Contemporary Achievements in Civil 

Engineering 2017, (Subotica: Faculty of Civil 

Engineering, 21.04.2017.), 841-852. ISBN 978-

86-80297-68-2 UDK: 904:72“652“(497.11)  

DOI:10.14415/konferencijaGFS2017.089 
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3. Roter-Blagojević, Mirjana i Nikolić, Marko. 

„Active preservation and use of historical urban 

centers – the case study of the Belgrade old city 

core“, in: REHAB 2015 – 2nd International 

Conference on Preservation, Maintenance and 

Rehabilitation of Historical Buildings and 

Structures, Vol. 2, 22-24 July 2015, (Porto: Green 

Lines Institute for Sustainable Development), 1095 

– 1104. ISBN 978-989-8734-07-5 

4. Roter-Blagojević, Mirjana; Nikolić, Marko; 

Jadrešin Milić, Renata. „The New Management 

Approach in Protection and Reactivation of 

Cultural and Natural Heritage in Resava – Mlava 

Region“, in:The 6th International Congress on 

“Science and Technology for the Safeguard of 

Cultural Heritage of the Mediterranean Basin” 

Cultural Heritage Congress Athens, Greece, 22-25 

October 2013, vol. III, 360-369. ISBN 978-88-

97987-01-7 

5. Roter-Blagojević, Mirjana; Milošević, Gordana; 

Jadrešin Milić, Renata; Nikolić, Marko. „A New 

Life of the Old Ottoman Fortress – Investigation 

of Renewal and Protection Potentials of the Ram 

Medieval Fortress on the Danube“, in: 5th 

International Congress on: “Science and 

Technology for the Safeguard of Cultural 

Heritage in the Mediterranean Basin” 

Proceedings, Vol. II (1st Part), 22nd– 25th 

November 2011, Istanbul, Turkey. Valmar, Roma 

– May, 2012, 27-33. ISBN 978-88-905639-8-0 

6. Roter-Blagojević, Mirjana i Marko Nikolić. 

„Dilemmas and problems in the active reuse of 

Belgrade industrial architecture – case study of 

the Sava river area“, in: 2nd International 

symposium on cultural heritage and legal issues – 

Protection and reuse of industrial heritage: 

Dilemmas, problems, examples, Book of 

abstracts, 1-3 October 2015, (Bled: Icomos 

Slovenija, Institute for the Protection of Cultural 

Heritage of Slovenia, Council of Europe), 29.  

7. Николић, Марко. „Проблеми и могућности 

заштите и презентације археолошких 

локалитета у Србији“, у: Прва конференција 

са међународним учешћем: Одрживи развој 

археолошких локалитета – Арача 2017, (Нови 

Бечеј: 20-21. април 2017), зборник у 

припреми. 

8. Ротер-Благојевић,Мирјана и Николић, 

Марко. „Очување и унапређење историјских 

урбаних амбијената – студија случаја 
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Косанчићев венац“, у: CD Зборник четврте 

конференције Стара градска језгра и 

историјске целине – проблеми и могућности 

очувања и управљања, Београд, Завод за 

заштиту споменика културе града Београда, 

06. децембар 2013. године. ISBN 978-86-

81157-89-3 

9. Ротер-Благојевић, Мирјана и Николић, 

Марко. „Испитивање могућности 

презентације и савременог коришћења 

Уметничке ливнице „Скулптура“ у Београду“, 

у: CD Зборник треће конференције 

Индустријско наслеђе / Проблеми и 

могућности интегративне заштите, 

презентације и ревитализације, Београд, Завод 

за заштиту споменика културе града Београда, 

23. новембар 2012. године. ISBN 978-86-

81157-89-3 

10. Николић, Марко. „Савремени приступи у 

заштити и обнови археолошких локалитета 

код нас и у свету“ у: Шеста регионална 

конференција о интегративној заштити: 

Интеграција старо – ново у заштити, 

рестаурацији и ревитализацији, (Бањалука: 

Републички завод за заштиту споменика 

културног и природног насљеђа Републике 

Српске, 2011), стр. 165-176. ISBN 978-99955-

640-2-5 

11. Николић, Марко. „Могућности заштите и 

презентације урбаних целина на примеру 

археолошких локалитета Сирмијума“, у: Пета 

регионална конференција о интегративној 

заштити: Нови концепти заштите и обнове 

урбаних целина – Интегративна конзервација 

и одрживи развој, (Бањалука: Републички 

завод за заштиту споменика културног и 

природног насљеђа Републике Српске, 2010), 

стр. 252-267. ISBN 978-99955-640-2-5 

 

ИЗБОРНИ УСЛОВИ: 

 (изабрати 2 од 3 услова) Заокружити ближе одреднице 

(најмање пo једна из 2 изабрана услова) 

 

1. Стручно-професионални 

допринос 

1. Председник или члан уређивачког одбора научног часописа или зборника 

радова у земљи или иностранству. 

2. Председник или члан организационог одбора или учесник на 

стручним или научним скуповима националног или међународног 

нивоа. 

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

академским специјалистичким, мастер и докторским студијама. 

4. Аутор или коаутор елабората или студија. 
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5. Руководилац или сарадник у реализацији пројеката. 

6. Иноватор, аутор или коаутор прихваћеног патента, техничког унапређења, 

експертиза, рецензија радова или пројеката. 

7. Поседовање лиценце. 

2. Допринос академској и 

широј заједници 
1. Председник или члан органа управљања, стручног органа, помоћних 

стручних органа или комисија на факултету или универзитету у земљи 

или иностранству.  

2. Члан стручног, законодавног или другог органа и комисија у широј 

друштвеној заједници. 

3. Руковођење активностима од значаја за развој и углед факултета, односно 

Универзитета. 

4. Руковођење или учешће у ваннаставним активностима студената. 

5.Учешће у наставним активностима који не носе ЕСПБ бодове 

(перманентно образовање, курсеви у организацији професионалних 

удружења и институција или сл.). 

6. Домаће или међународне награде и признања у развоју образовања или 

науке. 

3. Сарадња са другим 

високошколским, 

научноистраживачким 

установама, односно 

установама културе или 

уметности у земљи и 

иностранству 

1. Учешће у реализацији пројеката, студија или других научних остварења са 

другим високошколским или научноистраживачким установама у земљи или 

иностранству. 

2. Радно ангажовање у настави или комисијама на другим 

високошколским  или научноистраживачким установама у земљи или 

иностранству, 

3. Руковођење или чланство у органима или професионалнм 

удружењима или организацијама националног или међународног нивоа. 

4. Учешће у програмима размене наставника и студената. 

5. Учешће у изради и спровођењу заједничких студијских програма. 

6. Гостовања и предавања по позиву на универзитетима у земљи или 

иностранству. 

*Напомена: На крају табеле кратко описати заокружену одредницу 
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III - ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ 

Кандидат др Марко Николић је стекао научни степен доктора наука (М71), научни степен магистра наука 

(М72), поседује способност за наставни рад, потврђену кроз његов дугогодишњи рад у сарадничком звању 

(асистент-приправник и асистент) и кроз јавно приступно предавање, као и дугогодишње искуство у 

извођењу наставе на Архитектонском факултету у Београду; објављене научне радове у научним часописима 

и зборницима са рецензијама и то: два рада у тематском зборнику међународног значаја (М14); једна 

лексикографска јединица или карта у публикацији међународног значаја (М16); један рад у међународном 

научном часопису (М23); пет радова представљених на међународним научним скуповима и штампани у 

целости у зборницима радова (М33); један рад објављен у виду саопштења са међународног скупа штампано 

у изводу (М34); један рад у тематском зборнику националног значаја (М45); два рада у научној публикацији 

националног значаја (М47); уређивање тематског зборника, лексикографске или картографске публикације 

националног значаја (М49); један рад у водећем часопису националног значаја (М51); седам радова 

објављених у часописима нациoнaлног значаја (М52); девет радова објављених у научним часописима (М53). 

На основу увида у биографске податке кандидата др Марка Николића, дипл. инж. арх., анализе његове 

стручне, научно-истраживачке и педагошке делатности, а у складу са Правилником о минималним условима 

за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, Комисија закључује да др Марко Николић, дипл. 

инж. арх., испуњава обавезне и изборне услове за избор у звање доцента за ужу научну област: Историја, 

теорија и естетика архитектуре и визуелних уметности и обнова градитељског наслеђа, на Департману за 

архитектуру Архитектонског факултета Универзитета у Београду. 

Београд, 28.08.2017. 

 

 

                                                                                                                             ПОТПИСИ  

                                                                                                                ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ 

 

 

_____________________________________________ 

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

редовни професор Универзитета у Београду – Архитектонског факултета 

 

_____________________________________________ 

др Мирјана Ротер Благојевић, дипл. инж. арх., члан Комисије 

ванредни професор Универзитета у Београду – Архитектонског факултета 

 

____________________________________________ 

др Александар Игњатовић, дипл. инж. арх., члан Комисије 

ванредни професор Универзитета у Београду – Архитектонског факултета 

 

____________________________________________ 

др Миодраг Шуваковић, члан Комисије 

                      редовни професор Универзитета Сингидунум – Факултета за медије и комуникације 


