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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 

РЕДОВНОГ ПРОФЕСОРА 

 

 

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:                      један 

Број пријављених кандидата:                       један 

Имена кандидата:   др Мирјана Ротер Благојевић, дипл. инж. арх 

 

II - КАНДИДАТ 

 

1) - Основни биографски подаци 

- Име, средње име и презиме:  Мирјана (Зоран) Ротер Благојевић 

- Датум и место рођења:   30. 04. 1957., Београд 

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

- Звање/радно место:   ванредни професор 

- Научна, односно уметничка област Архитектура 

 

2) - Стручна биографија, дипломе и звања 

Основне студије: 

- Назив установе:   Универзитет у Београду, Архитектонски факултет 

- Место и година завршетка:  Београд, јун 1982. године 

 

Магистеријум:   

- Назив установе:    Универзитет у Београду, Архитектонски факултет 

- Место и година завршетка:  Београд, октобар 1994. године 

- Ужа научна, односно уметничка област:  Архитектура и урбанизам - Историја и теорија  

                                                                         архитектуре и урбанизма                                                                     

Докторат: 

- Назив установе:   Универзитет у Београду, Архитектонски факултет 

- Место и година одбране:  Београд, јун 2004. године 

- Наслов дисертације: Развој стамбене архитектуре у Београду у 19. и почетком 

20. века 

- Ужа научна, односно уметничка област: Архитектура и урбанизам – Историја и теорија   

                                                                        архитектуре и уметности 

 

Досадашњи избори у наставна и научна звања: 

-1989-2004. – асистент приправник и асистент на Универзитету у Београду –  

                           Архитектонски факултет 

- 2004. – доцент на Универзитету у Београду – Архитектонски факултет 

- 2010. – ванредни професор на Универзитету у Београду – Архитектонски факултет 

- 2015. – реизабор у звање ванреднoг професора на Универзитету у Београду – Архитектонски  

               факултет, Департман за архитектуру 
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3) Испуњени услови за избор у звање__редовног професора__________________________ 

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 
/ 

2 Позитивна оцена педагошког рада у студентским 

анкетама током целокупног  претходног изборног периода  

Оцена педагошког рада према 

доступним, релевантним студентским 

анкетама (са више од 30% учешћа 

студената) на предметима основних, 

мастер и интегрисаних студија је у 

распону од 3,82 до 4,68; просечна оцена 

износи: 4,28  

(2018/19. - 4,42; 2017/18. - 4,43; 2016/17. 

- 4,38; 2015/16. - 4,23; 2013/14. – 3,81; 

2010/11. – 4,39) 

3 Искуство у педагошком раду са студентима 30 година 

 

 

 

 

(заокружити испуњен услов за звање у које се бира) 

Број менторства / учешћа у комисији 

и др. 

4 Резултати у развоју научнонаставног подмлатка Ментор 15 одбрањених и 3 пријављене 

докторске дисертације; 

Ментор 5 одбрањена магистарска рада; 

Председник или члан више комисија за 

избор сарадника и наставника, као и 

научних сарадника. 

5 Учешће у комисији за одбрану три завршна рада на 

академским специјалистичким, мастер  или докторским 

студијама 

Члан или председник већег броја 

комисија за оцену и одбрану докторских 

дисертација - 32 на Архитектонским 

факултету УБ и 10 на Филозофском 

факултету УБ, 1 Факултету техничких 

наука УНС, 1 Факултету техничких 

наука УКМ); и магистарских теза - 12 на 

Арх.фак. и 2 Фил.фак. УБ. 

Члан комисија за одбрану 3 

специјалистичка рада. 

Члан комисија за одбрану  8 дипломских 

радова по старом програму и 21 

завршних мастер радова; и ментор 2 

завршна мастер рада и 6 дипломских 

радова по старом програму на Арх.фак. 

УБ. 

 

 

  



3 

 

 

 

  

(заокружити испуњен 

услов за звање у које се 

бира) 

 

Број радова, 

сапштења, 

цитата 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 

/ / 

7 Саопштена два рада на 

научном или стручном 

скупу (категорије М31-

М34 и М61-М64). 

/ / 

8 Објављена два рада из 

категорије М21, М22 

или М23 од првог 

избора у звање доцента 

из научне области за 

коју се бира 

 

2 

1. Tufegdžić, A., Roter Blagojević, M. (2015) Golden Era of 

Lager Breweries in the Southern Austro-Hungarian 

Empire. Industrial Archaeology Review, Vol. 37, Issue 1 

(May): 33-47. ISSN 0309-0728 (Print), 1745-8196 

(Online) (M23 – WoS, AHCI) 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1179/030907281

5Z.00000000041 

2. Radivojević A., Roter Blagojević M., Rajčić A. (2014) 

The issue of thermal performance and protection and 

modernisation of traditional half-timbered (bondruk) style 

houses in Serbia. Journal of Architectural Conservation, 

Vol.20 (3): 209-225. ISSN 1355-6207 (Print), 2326-6384 

(Online) (M23 – WoS, AHCI) 

DOI: 10.1080/13556207.2014.984508  

9 Саопштена три рада на 

међународним или 

домаћим научним 

скуповима (категорије 

М31-М34 и М61-М64) 

од избора у претходно 

звање из научне 

области за коју се бира. 
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(кумулативно 

до избора у 

звање 

ванредног 

професора) 

 

 

       Радови категорије М30: 

1. Kurtović-Folić,N., Milošević,G., Roter-Blagojević,M., 

Nikezić,A.(2008) Arheološki park kao integrisani deo 

kulturnog predela – savremeni pristup zaštiti i prezentaciji 

arheološkog nalazišta Mеdijana kod Niša (str. 203-226), 

u: Zbornik radova Prve regionalne konferencije o 

integrativnoj zaštiti, (ur.) A.Skovran i N.Ostojić-Ilić. 

Beograd: ECPD. ISBN 978-86-7236-055-4 (M33) 

2. Radivojević A., Roter-Blagojević M., Đokić V. (2007) 

Universal and regional in the identity of the Old town of 

Budva as a motive for preservation of building heritage 

(pp.1129-1145), in Proceedings of The Second 

International Conference CSAAR 2007 – Regional 

Architecture and Identity in the Age of Globalization, 

Volume III. Tunis, 13-15 November 2007. ISBN 978-

9957-8602-4-0 (M33) 

3. Kurtovic-Folic,N., Roter-Blagojevic,M., Jadresin-Milic,R. 

(2006) Teaching of conservation in new millenia – built 

heritage potential ( pp. 52-57) in Proceedings 

International  Conference VSU' 2006, vol. I. 22 may – 23 

may, 2006, Sofia, Bulgaria. ISBN-10: 954-331-009-2, 

ISBN-13:978-954-331-009-8 (M33) 

4. Kurtovic-Folic,N., Roter-Blagojevic,M., Jadresin-Milic,R. 

(2006) Teaching of conservation (pp. 218-223),  in: 

REFORMAE, Reforming Architectural Education in the 

Cards Countries, handbook for european higher 
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architectural education area,. eds. J.Siljanoska and 

V.P.Korobar. Skopje: TEMPUS SCM CO19 A04. ISBN 

978-9986-118-05-0 (M33) 

5. Roter-Blagojević,M., Josić,P. (1996) The Search for the 

Identity of the Old City Core of Zemun: Exploration, 

Valuation, Protection and Revitalisation (pp.455-459), in 

Proceedings of the International Conference 

"ARCHITECTURE & URBANISM AT THE TURN OF 

THE III MILLENNIUM", vol.2. Belgrade: Faculty of 

Architecture, University of Belgrade. ISBN 86-80095-22-

2 (M33) 

Радови категорије М60: 

6. Roter-Blagojević, M. (1998) Oblici višeporodičnog 

stanovanja krajem XIX i početkom XX veka u Beogradu: 

osnovne karakteristike prostornog sklopa zgrada i stanova 

(str. 21-32), u: Zbornik radova drugog naučnog skupa 

"Unapređenje stanovanja 98", Arhitektonski fakultet, 

Beograd.  (М63) 

10 Оригинално стручно 

остварење или 

руковођење или 

учешће у пројекту 

Учешће у  

5 научно-

истраж. 

пројекта 

(кумулативно) 

1. НИП „Истраживање и систематизација стамбене 
изградња у Србији у контексту глобализације и 

европских интеграција у циљу унапређења квалитета и 

стандарда становања“, ТР 36034, за период 2010/19. 

носилац истраживања: Архитектонски факултет 

Универзитета у Београду, руководилац др Владимир 

Мако. 

2. НИП „Модернизација западног Балкана“, ОИ 177009, 

за период 2010/19. носилац истраживања Филозофски 

факултет Универзитета у Београду, руководилац др 

Никола Самарџић. 

3. НИП „Редефиниција и унапређење методско-моделске 
основе планирања, пројектовања и грађења на 

принципима одрживог развоја градова, насеља и 

региона Србије“, период 2003/05.г, руководилац др 

Нађа Куртовић-Фолић. 

4. НИП „Унапређење и развој становања у Србији“, 

период 1996/2000., подпројекат Унапређење 

становања и урбана обнова, руководилац др Нађа 

Куртовић-Фолић. 

5. НИП „Унапређење становања“, период 1992/95., 

руководилац проф. др Брана Миленковић. 

 

11 Одобрен и објављен 

уџбеник за ужу област 

за коју се бира, 

монографија, 

практикум или збирка 

задатака (са ISBN 

бројем) 

2 

(до избора у 

звање 

ванредног 

професора) 

 

 

1. Roter-Blagojević, M. (2006) Стамбена архитектура 

Београда у 19. и почетком 20. века, Београд: 
Архитектонски факултет и Орион арт. ISBN 86-83305-

27-9, COBISS.SR-ID 134242828 (М42) 

2. Kurtović Folić, N., Roter Blagojević, M. (1995) Razvoj 

višespratnih zgrada za višeporodično stanovanje: sa 

osnovnom tipologijom arhitektonskog sklopa. 

Arhitektonika, kolo "A"- sveske, br.9. Beograd: 

Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu. YU ISBN 

86-80095-07-09 (М42) 

12 Објављен један рад из 

категорије М21, М22 

или М23 у периоду од 

последњег избора из 

 

/ 
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научне области за коју 

се бира.   (за поновни 

избор ванр. проф) 

13 Саопштена три рада на 

међународним или 

домаћим научним 

скуповима (категорије 

М31-М34 и М61-М64) у 

периоду од последњег 

избора из научне 

области за коју се бира.    

(за поновни избор ванр. 

проф) 

 

/ 

14 Објављена два рада из 

категорије М21, М22 

или М23 од првог 

избора у звање 

ванредног професора из 

научне области за коју 

се бира. 
Укупно 3 

 

1 М21а 

2 М22 

 

1. Roter Blagojević, M., Tufegdzić, A. (2016) The new 

technology era requirements and sustainable approach to 

industrial heritage renewal. Energy and Buildings, Vol. 

115, No. 1 (March): 148–153. (M21a) 

      DOI:10.1016/j.enbuild.2015.07.062, ISSN 0378-7788  

2. Vukotic Lazar Marta, Roter-Blagojević, M. (2018) The 

1923 Belgrade Master Plan - historic town modernization. 

Planning Perspectives, Vol. 33, Issue 2: 271-288. ISSN 

0266-5433 (Print) 1466-4518 (Online) (M22) 

      https://doi.org/10.1080/02665433.2017.1408485  

3. Roter Blagojević, M., Milošević., G., Jadrešin-Milić, R., 

Nikolić, M. (2013) A new life of the Ottoman fortress 

Ram. Journal of Cultural Heritage, Vol. 14, No.3, S20-

S24. ISSN 1296-2074 (M22) 

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

15 Цитираност од 10 

хетеро цитата 28  

  

Према подацима Одељења за научне информације и 

едукацију Универзитетске библиотеке Светозар 

Марковић у Београду -  у бази података Social Science 

Citation Index од 1993-1995. и Web of Science 1996-2019. 

16 Саопштено пет радова 

на међународним или 

домаћим скуповима 

(категорије М31-М34 и 

М61-М64) од којих 

један мора да буде 

пленарно предавање 

или предавање по 

позиву на 

међународном или 

домаћем научном 

скупу од избора у 

претходно звање из 

научне области за коју 

се бира  

 

Укупно 20 

 

1 М31 

2 М32 

9 М33 

4 М34 

4 М63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Nikolić, E., Roter-Blagojević, M. (2017) A new dialogue 

between the past and future - the archaeological site of 
Viminacium, within the new national and international 

frameworks (pp.198-204), in Heritage for Planet Earth 

2017, “Smart Travel, Smart Architecture, Heritage and its 

Enjoyment for Dialogue”, Proceedings of the 19th 

International Assembly of the International Experts, 

Romualdo Del Bianco Foundation, Florence (Italy), March 

11th-13th,2017, ISBN E-proceedings 978-88-404-7030-4 

(М31) 

2. Roter Blagojević, M. (2014). The Impact of the 

Restitution on the Preservation of Cultural and 

Architectural Heriage and the Urban Development of 

Modern Belgrade, Међународна научна конференција 

Nationalization, Confiscation and Restitution. Historical, 

legal, economical and  political Issues, February 25-26 

2014, Belgrade, организатори: Naučno društvo za istoriju 

zdravstvene kulture, Filozofski fakultet Univerziteta u 

Beogradu, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, 

Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu, Agencija 

za restituciju Republike Srbije, Pravnici za demokratiju, 

NBI Novi Balkanoloski Institut. (М32) 
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 3. Ротер-Благојевић, М. (2012) Настанак првих 

здравстевених комплекса и зграда у Београду у 19. 

веку / The First Health Care Complexes and Buildings in 

the 19th Century Belgrade (ст.14), Међународна научна 

конференција Урбани јавни простор и здравствена 

култура у Београду / Urban Public Space and the Health 

Culture in Belgrade, књига саопштења, Научно друштво 

за историју здравствене културе - Scientific Society for 

the History of Health Culture и Филозофски факултет у 

Београду, 19. новембар 2012. ISBN 978-86-88813-037 

(М32) 

4. Nikоlić, M., Rоtеr-Blаgојеvić, M. (2018) Potentials of the 

Belgrade Industrial Heritage in the Context of Tourism 

Development (pp.93-99), in Proceedings of the 

International Symposium Heritage for Planet Earth, The 

20th General Assembly of the International Experts of the 

Romualdo Del Bianco Foundation,  Florence (Italy), 

March, 3-4, 2018. E-book ISBN 978-88-404-7455-7 (М33) 

5. Nikolić, E., Roter-Blagojević, M. (2018) Cultural 
Landscape of Ancient Viminacium and Modern Kostolac – 

Creation of a New Approach to the Preservation and 

Presentation of its Archaeological and Industrial Heritage 

(pp. 785-792), in Keeping up with Technonolgies to Adapt 

Cities for Future Challenges, Conference Proceedings of 

the 5th International Academic Conference on Places and 

Technologies, Krstić-Furundžić, А., Vukmirović, М., 

Vaništa Lazarević, Е, Đukić, А. (Eds.). Belgrade: 

University of Belgrade - Faculty of Architecture, 26-27 

April 2018. ISBN 978-86-7924-199-3 (М33) 

6. Radivojević, A., Đukanović, Lj., Roter-Blagojević, M. 

(2016) From tradition to modernization – building 
techniques in Serbia during 19th and early 20th century (pp. 

922-929), in Proceedings of the International Conference 

Structural Analysis of Historical Constructions –

Anamnesis, diagnosis, therapy, controls, Van Balen & 

Verstrynge (Eds.) Leuven, Belgium, 14-15 September, 

2016, London: CRC Press, A Balkema Book, Taylor & 

Francis Group. ISBN 978-1-138-02951-4 (М33) 

7. Roter Blagojević, M., Nikolić, M. (2015) Active 

Preservation and Use of Historical Urban Centers – The 

Kay Study of Belgrade Old City Core (pp. 1095-1104), in 

REHAB 2015 – Proceedings of 2nd International 
Conference on Preservation, Maintenance and 

Rehabilitation of Historic Buildings and Structures, vol.2, 

R.Amoeda, S.Lira, C.Pinheiro (Eds.), Green Line Institute, 

22-24 July 2015. Porto, Portugal. Ebook ISBN 978-989-

8734-07-5 (М33) 

8. Roter Blagojević, M., Nikolić, M., Jadrešin Milić, R. (2013) 

The New Management Approach in Protection and 

Reactivation of Cultural and Natural Heritage in Resava – 

Mlava Region (pp. 360-369), in The 6th International 

Congress on Science and Technology for the safeguard of 

Cultural Heritage in Mediterranean Basin, Athens, Greece, 

22-25 October 2013, vol.III – Sessions D,E,F Museums; 
Cultural identity; Sustainable development. Roma: Valmar. 

ISBN 978-88-97987-05-5 (М33) 
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9. Roter Blagojević, М., Vukotić-Lazar, М. (2013) Renewal 

of a destroyed authenticity? Significance of the old fair 

grounds and the new military headquarters restauration for 

preservation of cultural and architectural identity of 

Belgrade (стр. 307-321), у Простори памћења: зборник 

радова / Spaces of Memory: collection of works, Том 1 - 

Архитектура /Architecture, Кадијевић, А., Попадић, М. 

(ур.). Београд: Филозофски факултет. ISBN 978-86-

88803-33-5; COBISS.SR-ID 203410956 (М33) 

10. Radivojević A., Roter-Blagojević M., Rajčić A. (2012) 

Preservation of vernacular architecture in Serbia – 
authenticity versus thermal comfort issues (2750-2759), in 

Proceedings of the International Conference on Structural 

Analysis of Historical Constructions, Volume III, SAHC 

2012, 15–17 October 2012, Wroclaw, Poland, 

WOS:000321224301100  

     ISSN 0860-2395, ISBN 978-83-7125-216-7 (М33) 

11. Roter Blagojević, M., Milošević, G., Jadrešin Milić, R., 

Nikolić, M. (2011) A New Life of the Old Ottoman Fortress 

– Investigation of Renewal and Protection Potentials of the 

Ram medieval Fortress on the Danube (pp. 27-33), in: 

Proceedings 5th International Congres on Science and 
Technology for the Safeguard of Cultural Heritage in the 

Mediterranean Basin, vol. II, Diagnostics and Restoration 

(1st Part), Istambul, Turkey, 22-25. November 2011. Roma: 

Associazione Investre in Cultura and Valmar. ISBN 978-

88-905639-8-0 (М33) 

12. Ротер Благојевић, М (2010) Садашњост и будућност 

очувања стамбене архитектуре Београда 19. и 20. века 

кao основног носиоца материјалног и нематеријалног 

идентитета и вредности заштићених амбијената града 

(стр. 46-61), у Зборник пете регионалне конференције о 

интегративној заштити, Шиљеговић, С. (ур.). 

Бањалука: Републички завод за заштиту културно-
историјског и природног насљеђа Републике Српске. 

(М33) 

13. Nikolić E., Roter Blagojević M., Radivojević A. (2018) 

Historical Flow of Building Materials as a Parameter for 

Determination of Cultural Landscape. Book of abstracts of 

International conference: Built Heritage Management and 

Preservation, Niš, Serbia, 31.08-01.09.2018. ISBN 978-86-

900570-0-9 (М34) 

14. Niković, A., Manić, B., Roter Blagojević, M. (2016) 1867-

2017 150 година од Јосимовићевог предлога за 

регулисање вароши у шанцу / 150 Years of the 
Josimovic’s Proposal for the Regulation of the Belgrade’s 

Town in a Moat (pp.595-597), in Proceedings of the Third 

International Conference Preservation and Improvement of 

Historic Towns, Sremski Karlovci 12th-13th May, 2016 / 

Зборник радова са Треће међународне конференције 

Очување и унапређење историјских градова, Сремски 

Карловци, 12-13. мај 2016. (ed. D.Đukanović), 595-597. 

ISBN 978-86-80929-36-1 (М34) 

15. Niković, A., Manić, B., Đokić, V. Roter Blagojević, M. 

(2015) Serbian Network of Urban Morphology 

Contemporary  architectural and urban design practice in 

Belgrade and Serbia through the perspective of urban 
morphology approach (p.239), in 22nd ISUF International 
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Conference, City as organism, New visions for urban life, 

Book of Astracts, ed. D.Nencini, Sapienza University of 

Rome, Faculty of Architecture, 22-26 september 2015, 

Rome. ISBN 978-88-941188-0-3 (М34) 

16. Roter Blagojević, M., Vukotić Lazar, M. (2012) Modernity 

vs Traditionalism – The 1923 Belgrade Master Plan, in 

Cities & Societis in Comparative Perspective, Proceedings 

of 11th International Conference on Urban History, 

European Association for Urban History, Prague, Czech 

Republuc, 29 August – 1 September 2012, session 21 - New 

hometowns: linking modernity and tradition in the 
aftermath of World War I. 

http://www.eauh2012.com/sessions/  (М34) 

17. Ротер Благојевић, М., Николић, М. (2013) Очување и 

унапређење историјских урбаних амбијената – студија 

случаја Косанчићев венац (стр. 90-106), у: Зборник 

радова IV Конференције Стара градска језгра и 

историјске урбане целине, проблеми и могућности 

очувања  и управљања, (ур. С. Димитријевић 

Марковић), Завод за заштиту споменика културе града 

Београда. 06.12.2013., Београд,. (књига апстраката на 

српском и енглеском језику и дигитални зборник CD). 
ISBN 978-86-81157-89-3, COBISS.SR-ID 202789900  

(М63) 

18. Ротер Благојевић, М., Николић, М. (2012) Испитивање 

могућности презентације и савременог коришћења 

уметничке ливнице „Скулптура“ у Београду (стр. 65-

76), у: Зборник радова конференције Индустријско 

наслеђе – проблеми и могућности интегративне 

заштите, презентације и ревитализације, (ур.) 

Н.Живковоћ и С. Димитријевић Марковић, Завод за 

заштиту споменика културе града Београда. 

23.11.2012., Београд. ISBN 878-86-81157-86-2  (CD). 

(М63) 
19. Ротер Благојевић, М. (2011) Очување традиције и 

прогрес – дијалог кроз усаглашавање градитељског 

наслеђа и савремене архитектуре (стр. 34-45), у: 

Зборник конференције Наслеђе и дијалог, (ур.) 

Н.Живковоћ и С. Димитријевић Марковић, Завод за 

заштиту споменика културе града Београда 19.12. 2011, 

Београд. ISBN 978-86-81157-64-0 (CD) (М63) 

20. Ротер Благојевић, М. (2010) Редефиниција односа 

према очувању стамбене архитектуре Београда 19. и 20. 

Века (стр. 65-76), у: Зборник радова Очување 

градитељског наслеђа – стварно и могуће (ур.) 
Н.Живковоћ и С. Димитријевић Марковић, Завод за 

заштиту споменика културе града Београда, 28.мај 

2010., Београд. ISBN 978-86-81157-50-3 (М63) 

 

17 Књига из релевантне 

области, одобрен 

уџбеник за ужу област 

за коју се бира, 

поглавље у одобреном 

уџбенику за ужу област 

за коју се бира или 

превод иностраног 

Укупно 7 

2 М42 

4 М14 

1 М18 

 

 

књиге/монографије: 

1. Roter Blagojević, М., Dajč, H. (2018) Kuće beogradskih 

Jevreja / Houses of Belgrade Jews. Beograd: Heraedu i 

Institut za javnu politiku. ISBN 978-86-7956-128-2 (HE), 

978-86-918759-0-9 (IZJP) COBISS.RS-ID 273372684 

двојезично, српски и енглески (М42) 

2. Samardžić,N., Samardžić, R., Roter Blagojević, М. (2014, I 

izd., 2016 II izd.) Kulturna istorija Beograda XVIII vek. 

Београд: Hesperiaedu. ISBN 978-86-7956-064-3 (I izd.) 
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уџбеника одобреног за 

ужу област за коју се 

бира, објављени у 

периоду од избора у 

наставничко звање 

ISBN 978-86-7956-098-8 (II izd.) COBISS.SR-ID 

205804044 (М42) 

Поглавља/радови у монографијама: 

1. Rotar-Blagojević, M., Nikolić, M. (2018) Dilemmas and 

Problems in the Active Reuse of Belgrade Industrial 

Architecture. The Case Study of the Sava River Area (pp. 25-

35). In Protection and Reuse of Industrial Heritage: 

Dilemmas, Problems, Examples, Ifko, S. and Stokin, M. 

Monographic Publications of, No 2., , Ljubljana: ICIMOS 

Slovenia. ISBN 978-961-288-673-8, COBISS.SI-

ID=293115904. (М14) 
2. Radivojević A., Roter-Blagojević M., Ðukanović Lj. (2017) 

Sustainability and the material aspect of traditional 

residential buildings in Serbia. Materials for a Healthy, 

Ecological and Sustainable Built Environment. Principles for 

Evaluation. (eds. Petrović E., Vale B., Pedersen Zari M.) 

Duxford, Kidlington, Cambridge: Woodhead Publishing 

(Elsevier). ISBN: 978-0-08-100707-5 (print); ISBN: 978-0-

08-100706-8 (online) DOI: http://dx.doi.org/10.1016/B978-

0-08-100707-5.00010-1 (М14) 

3. Djukic, A., Roter Blagojevic, M., Nikolic, M. (2016) Serbian 

Cultural Territorial Systems First Experiences (pp. 265-284). 
In Cultural Territorial Systems – Landscape and Cultural 

Heritage as a Key to Sustainable and Local Development in 

Eastern Europe, Francesco Rotondo, Francesco Selicato, 

Vera Marin and Josefina Lopez Galdeano (Eds.). Cham, 

Switzerland: Springer International Publishing. ISBN: 978-3-

319-20752-0  DOI 10.1007/978-3-319-20753-7_18 (М14) 

4. Roter Blagojević, M. (2015) The modernization and urban 

transformation of the Belgrade in the 19th and early 20th 

century (pp.20-42). In Planning Capital Cities: Belgrade, 

Bucharest, Sofia, Doytchinov, G., Đukić, A. and Cătălina, I. 

(Eds.) Graz: Verlag der Technischen Universitat.  ISBN 978-

3-85125-398-6, DOI 10.3217/978-3-85125-398-6 (М14) 
Уређивање тематског зборника: 

1. Mako, V., Roter Blagojević, M., Vukotić Lazar, M. Eds. 

(2014) Architecture and Ideology. Newcastle upon Tyne: 

Cambridge Scholars Publishing. ISBN (10): 1-4438-5671-1, 

ISBN (13): 978-1-4438-5671-3 (М18) 

Наведене књиге и поглавља у монографијама по садржају 

одговарају ужој научној области на коју се др М.Ротер 

Благојевић бира, а користе се као наставна литература на 

више предмета мастер и докторских студија на АФ. 

 

18 Број радова као услов 

за менторство у вођењу 

докт. дисерт. – 

(стандард 9 

Правилника о 

стандардима...) 

 Испуњава услов за ментора на Докторским академским 

студијама - Архитектура и урбанизам, на Архитектонском 
факултету у Београду, на основу збира бодова према 

стандарду 9 (мин. 24 бода у области архитектуре и 

ирбанизма) – Има 29 бода (М21-24) и 59 (М11-14, М21-24, 

М33-34, М51), укупно 88. 
http://www.arh.bg.ac.rs/wp-

content/uploads/201516_docs/201516_DOS_Spisak_profesora-

mentora_2015_godina.pdf?pismo=lat  

 

 

ИЗБОРНИ УСЛОВИ: 

http://www.arh.bg.ac.rs/wp-content/uploads/201516_docs/201516_DOS_Spisak_profesora-mentora_2015_godina.pdf?pismo=lat
http://www.arh.bg.ac.rs/wp-content/uploads/201516_docs/201516_DOS_Spisak_profesora-mentora_2015_godina.pdf?pismo=lat
http://www.arh.bg.ac.rs/wp-content/uploads/201516_docs/201516_DOS_Spisak_profesora-mentora_2015_godina.pdf?pismo=lat
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(минимално 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. 

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 

1.1 Кандидат је један од уредника тематског зборника међународног значаја (М18), са В.Мако и М.Вукотић 

Лазар, Architecture and Ideology (Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2014). Уредник једног 

броја часописа Serbian Architectural Journal, Vol. 8, No. 1 (2016), Vernacular Architecture (М24), као и један од 

уредника публикације националног значаја (М49) са Vukotić Lazar, М., Reba, D., Architecture & Ideology, De re 

Aedificatoria: Journal for History and Theory of Architecture, no.3/ September 2012. (Faculty of Architecture 

University of Belgrade, Board of Ranko Radović Award, Association of Applied Arts Artists and Designers of Serbia 

and Department for Architecture and Town Planning Faculty of Tehnical Science, Belgrade - Novi Sad). 

Члан редакцијског одбора библиотеке DISSERTATIO Задужбине Андрејевић, као представник 

Архитектонског факултета, од маја 2014; члан је редакцијe часописa Phlogiston, Музеја науке и технике, 

Београд (М53), од 2014; и била је члан редакцијe Зборника Музеја примењене уметности (М52), од 2008. до 

2011. 

1.2 Након избора у звање ванредног професора учествовала на 22 међународна и 4 домаћих стручних и 
научних скупова. Осим тога, била је члан научног одбора међународног научног скупа Аrchitectura & Ideology, 

септ. 2012. (организатори Архитектонски факултет и УЛУПУДС); и Међународног научног скупа Очување и 

унапређење историјских градова, Сремски Карловци, јун 2016. и 2017. (организатор ПЗЗСКВ).  
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1.3 На Архитектонском факултету Универзитета у Београду ментор 15 одбрањене и 3 пријављене докторске 

дисертације; и 5 одбрањених магистарских радова. Такође је била члан комисија за преглед и одбрану 14 

докторских дисертација, 7 магистарских теза код других ментора. Била је ментор за 6 и члан комисије за 2 

дипломска рада по старом програму, као и ментор за 2 и члан менторске комисије за 19 дипломска-мастер 

рада. Поред тога је била члан комисије за преглед и оцену 8 докторских дисертација и 2 магистарске тезе на 

Филозофском факултету Универзитета у Београду; и 1 докторске дисертације на Факултету техничких наука 

Универзитета у Новом Саду. 

1.4 Коаутор 4 пројектних елабората / студија из области заштите заштићених историјских простора, од тога 

су две студије међународног карактера. 

1.5 Учесник у реализацији 5 научних пројеката (наведено у реду 10 сажетка). 

1.6 Рецензирала је радове за међународне и домаће научне часописе: Cities (M22), Facta Univerzitatis (M24), 

Spatium (M24),  Зборник Матице српске за ликовне уметности (М24), Архитектура и урбанизам (M51), 

Годишњак музеја града Београда (М52), Phlogiston (М53) и Гласник Друштва конзерватора Србије (М53). 

Такође је рецензирала 14 научних монографија, 2 уџбеника и 4 каталога изложби. Поред тога била је два пута 

(2015. и 2017.) одређена од стране међународне организације Европа Ностра (Europa Nostra) за рецензента два 

предлога из Црне Горе на конкурсу за Годишњу награду Европа Ностра: European Union Prize for 

culturalHeritage/ Europa Nostra Awards. Од стране European Research Council Executive Agency, "ERCEA", је 

одређена за рецензента предлога међународног пројекта у оквиру FP7 "Ideas" Specific Program, ERC Starting 

Grant 2013. 

1.7 Поседује лиценце Инжењерске коморе Србије, 300 за одговорног пројектанта из области архитектонског 

пројектовања (број лиценце: 300Г21708). 

2.1 До сада је учествовала у раду више тела на Архитектонском факултету у Београду: 

- Члан 3 комисија за избор у научна звања - научни сарадник, 2012, 2016 и 2017. 

- Члан комисија за припрему извештаја за избор наставника за ужу научну област Историја, теорија и 

естетика архитектуре и визуелних уметности и обнова градитељског наслеђа, у звање ванредног 

професора септ. 2015 и мај 2011; и доцента авг. 2017. 

- Члан комисија за припрему извештаја за избор сарадника у звање асистента за ужу научну област 

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

феб. 2018,  јун 2017, јун 2010, апр.2009. 

- Члан комисија за припрему извештаја за избор сарадника у звање асистента за ужу научну, односно 

уметничку, област Архитектонско пројектовање и савремена архитектура, мај  2009. 

- Члан комисије за припрему извештаја за избор сарадника у звање асистента-приправника за за ужу научну 

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

наслеђа, мај 2009. 

- Члан комисија за припрему извештаја за избор сарадника у звање асистента-приправника за ужу научну, 

односно уметничку, област Архитектонско пројектовање и савремена архитектура,  јун 2008. и  јун 

2007. 

- Члан Комисије за признавање ЕСПБ кредита на докторским студијама, 2011. 

- Члан Већа докторских студија, 2009. 

- Члан Одбора за издавачку делатност АФ, 2008-2010. 

- Члан Комисије за дисциплинску одговорност студената Архитектонског факултета, 2007-2009.  

- Члан Радне групе за припрему документације о научно-истраживачком раду за потребе акредитације 

Факултета, 2007-08.  

- Члан Комисије за спровођење уписа на прву годину основних академских студија, Комисија за тест, 

2007/08, 2008/09. и 2009/10. 

- Члан Комисије за студентска питања, нострификацију и евиденцију, 2004-06. 

- Члан Савета факултета - од октобра 2004. до октобра 2006. 

- Члан Комисије за реформу наставе, током 2004/05. Активно је учествовала у процесу реализације 

“Темпус” пројекта Архитектонског факултета у Београду, који се односио на реформу наставе и њено 

усклађивање са Болоњском декларацијом (TEMPUS-CD JEP 17038-2002).  

- Обављала је функцију секретара Катедре за развој архитектуре и уметности, односно Катедре за 

историју и теорију архитектуре и уметности (1993-1998. и  2001-2003.). 
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2.2. Дугогодишњи је члан Комисије за полагање стручног испита у области  заштите непокретних културних 

добара, општи део испита за архитекте-конзерваторе, при Републичком заводу за заштиту споменика 

културе, Београд (2006-2019). Била је ментор на изради већег броја конзерваторских радова (5 кандидата 

2013-2019). 

Била је председник (2012. и 2013.) и члан (2011.) жирија Награде Павле Васић, УЛУПУДС; члан је Одбора 

Одељења за ликовне уметности Матице српске, Нови Сад (од 2012). 

Од стране факултета је 2008. предложена за рецезента у Комисији за акредитацију и проверу квалитета 

Републике Србије за анализу и оцену испуњености стандарда за акредитацију основних, мастер и 

докторских академских студијских програма, као и програма струковних студија, из области архитектуре. 

Била је именована и ангажована од стране КАПК РС (марта и новембра 2008, јануара 2013 и јануара 2017) 

као рецензент за анализу и оцену испуњености стандарда за акредитацију основних, мастер и докторских 

студијских програма из области техничких наука, ужа област архитектура и урбанизам. Поред тога је 

рецензент за признавање страних високошколских диплома (КАПК), 2017-2018. 

2.3. Координатор је и члан ауторског тима на припреми изложбе Академик Александар Дероко у Галерији 

САНУ (прихваћена за септембар 2020) у оквиру сарадње Архитектонског факултета и САНУ. Такође је 

координатор сарадње Архитектонског факултета са Fondazione Romualdo Del Bianco, Фиренца, радила је 

на потписивању Memorandum of Understanding between Fondazione Romualdo Del Bianco, Florence и 

University of Belgrade - Faculty of Architecture, 2017-2019. Члан Редакције одбора библиотека Задужбине 

Андрејевић, као представник Архитектонског факултета Универзитета у Београду, од маја 2014. Била је 

члан Одбора за доделу награде Ранко Радовић, оснивач УЛУПУДС, као представник Архитектонског 

факултета Универзитета у Београду (2006-2014).  

2.4. Учествовала је у ваннаставним активностима студената кроз: 

- Организовање изложби студентских радова на Архитектонском факутету Универзитета у Београду 

(2004, 2005, 2009, 2010, 2013, 2014. и 2018.), у Заводу за заштиту споменика културе града Београда (2010. 

и 2014), Урбанистичком заводу Београда (2009.), Кући Ђуре Јакшића у Скадарлији (2009.) и Галерији 

Науке и технике, САНУ (2005.). 

- Учествовала је у једнодневној стручној пракси: О архитектури међураног Београда,  јуна 2013; Новија 

архитектура Београда,  јуна 2014; Дан архитектуре, јун 2015; и Новија архитектура Београда, јун 2016, 

за студенте Филозофског и  Архитектонског факултета УБ (руководилац праксе проф. др А.Кадијевић, 

Филозофски факултет УБ). 

2.5. У више наврата је учествовала у активностима БИНА – Београдска интернационална недеља архитектуре 

(вођење шетњи и промоције), 2010-2014. 

2.6. Добитник је две значајне награде из области архитектуре и примењених уметности за монографију 

Стамбена архитектура Београда у 19. и почетком 20. века:  Награде Павле Васић Удружења ликовних 

уметности и дизајна Србије за 2006. и Признања 29. Салона архитектуре за 2007. у категорији 

публиковано дело из области архитектуре. Ова монографија се користи као уџбеник на мастер 

академским студијама на изборном предмету који кандидат предаје. 

3.1. Кандидат, др Мирјана Ротер Благојевић је:  

- учествовала на међународном научном пројекту OIKONET Erasmus Network Project (2013-2016), у оквиру 

радионице одржане на Архитектодском факултету у Београду (јун 2016.);  

- била члан научног одбора International design workshop Reading and designing the area of Lambousa-

Karavas, Cyprus, који се одржава 18-29. новембра 2014. на Girne American University, Faculty of 

Architecture, Design and Fine Arts, Cyprus, у сарадњи са “Sapienza”, Università di Roma, Dipartimento di 

Architettura e Progetto, Laboratorio di Lettura e Progetto dell’Architettura, и International Centre for Heritage 

Studies, Girne American University;  

- координирала је реализацију Workshop "Architecture and Town Lab", на International Course on Architectural 

Design, DIDA – Dipartimento di Architecttura, 22-26.10.2014., у сарадњи Università degli Studi di Firenze и 

Архитектонског факултета Универзитета у Београду. Била је коаутор изложбе студентских радова са 

мастер пројекта Firenze – Beograd – Firenze, Kosančićev venac 1941 – 2015, The Past as Project Forming, 

Cultural Heritage and Architectural Design, 12 – 18. новембар 2015, сала 200, Архитектонски факултет 

Универзитета у Београду. 
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-  била је ангажована од стране Савета Европе и Министарства културе и информација Републике Србије, 

2013., као консултант за израду предлога плана акција из области заштите и презентација културног 

наслеђа у фази предијагнозе ЛДПП Ресава-Млава, Council of Europe Local Development Pilot Projects, 

Component C of the Regional Programme for cultural and natural heritage in South East Europe, LDPP for the 

Mlava-Resava Region. Именована за члана стручног тима Министрства културе и информисања Републике 

Србије за спровођење истраживања наслеђа у оквиру Пилот пројекта локалног развоја Ресава-Млава, 

2014. 

3.2. Била је ангажована у настави на другим високошколским установама у земљи и иностранству: 

- На Учитељском факултету Универзитета у Београду - организација и одржавање наставе и испита из 

дела наставе на предмету Методика наставе ликовне уметности - Градитељска баштина у Србији, на 

другој години основних студија за учитеље, летњи семестар  шк.2012/13. 

- На Државном универзитету у Новом Пазару, на Департману за техничке науке, Студијски програм 

Архитектура, шк.2011/12.г. трећа година основних студија, држала наставу и испите на предмету 

Заштита и ревитализација градитељског наслеђа. 

- Универзитету Црне Горе, Архитектонски факултет у Подгорици - Настава из предмета Реконструкција 

и ревитализација,  јесењи семестар 2007/08.г. 

Учествовала је на другим факултетима у комисијама за избор наставника: 

- Универзитет у Нишу, Грађевинско-архитектонски факултет, члан комисије за избор у звање наставника, 

в.професор 2019. 

- Универзитет у Приштини, Факултет техничких наука у Косовској Митровици, члан комисија за избор 

у звање сарадника, асистент са докторатом 2019. и асистент 2014; и Филозофски факултет у Косовској 

Митровици, члан комисија за избор у звање наставника, два в.професора 2018. 

- Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука, члан комисија за избор у звање наставника, 

доцент 2014 и 2015, и сарадника, асистент 2010; Грађевински факултет у Суботици, члан комисија за 

избор у звање наставник, ванредни професор 2019; доцент 2018. и 2016; Академија уметности, члан 

комисије за избор у звање наставник, ванредни професор, 2016. 

Учествовала је на научно-истраживачким установама у комисијама за избор у научна звања: 

- Археолошки институт САНУ, Београд, председник комисије за припрему извештаја за избор у научно 

звање научни сарадник, 2018; Етнографски институт САНУ, Београд, председник комисије за припрему 

извештаја за избор у научно звање научни сарадник, 2013. и виши научни сарадник, 2019. 

3.3. Члан је Друштва архитеката Београда, Друштва конзерватора Србије, ICOMOS Србија (од 2011), 

DOCOMOMO Србија (2011-2017). 
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III - ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ 

Др Мирјана Ротер Благојевић је током дугогодишњег професионалног рада, од тога три деценије на 

Архитектонском факултету Универзитета у Београду, остварила значајне резултате на свим пољима 

делатности – педагошком, научном и стручном. Сагледавање и валоризација њеног целокупног опуса, а 

посебно у периоду од избора у звање ванредног професора, показују да је реч о изузетно вредном стручњаку 

коме је превасходно опредељење педагошки и научно-истраживачки рад. По свом садржају, њен досадашњи 

професионални рад показује изразиту свестраност, разноврсност и озбиљност у приступу различитим 

областима наставе, науке и струке. 

Резимирајући укупан допринос њеног педагошког, научног и стручног и рада, Комисија посебно истиче 

следеће елементе које сматра кључним у њеном досадашњем раду, а који кореспондирају са формалним и 

суштинским критеријумима прописаним одговарајућим актима. 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ: 

- поседује научни степен доктора наука; 

- има искуство у педагошком раду са студентима од 30 година; 

- има позитивну оцену педагошког рада добијену у студентским анкетама током целокупног претходног 

изборног периода (просечна оцена 4,28). 

- има објављених укупно 5 радова у међународним часописима са SCI, SCIe и AHCI листе (1 М21а, 2 М22 и 

2 рада М23 са AHCI листе), који су сви објављени након избора у претходно звање; као и 4 рада М24 (1 

након избора у претходно звање)  и један рад М26; 

- има 28 хетероцитата (база Social Science Citation Index и Web of Science); 

- учешће на 5 националних научно-истраживачких пројеката (2 у последњем изборном периоду);  

- има укупно 22 рада на међународним конференцијама (1 М31, 2 М32, 15 М33, 4M34), од чега је 16 

саопштено након избора у претходно звање, а 3 су била предавања и радови по позиву; као и 5 на домаћим 

скуповима (сви М63), од тога 4 након избора у звање ванредног професора; 

- има објављених 4 монографија као аутор и коаутор, од тога 2 након избора у претходно звање (М42); 1 

међународну монографију као уредник (М18); 4 поглавља у међународним монографијама и тематским 

зборницима након избора у претходно звање (М14) и 10 у домаћим (М45), од чега 8 након избора у 

претходно звање; 24 рада у часописима националног значаја (M50), 11 након избора у претходно звање. 

Сви публиковани радови по садржају одговарају ужој научној области на коју се бира, а већина се користи 

као наставна литература на више предмета у настави на основним, мастер и докторским студијама; 

- учествовала је у више комисија за избор наставника и сарадника на Архитектонском факултету и на другим 

факултетима у земљи; а ментор је на 15 одбрањених докторских дисертација и 3 пријављене, 5 магистарске 

тезе, 6 дипломских радова по старом наставном плану и 2 мастер рада; 

- члан и председник већег броја комисија за оцену и одбрану докторских дисертација (29 на АФ и 10 ФФ, 1 

ФТН НС, 1 ФТН КМ), магистарске тезе (12 АФ и 2 ФФ), 3 специјалистичка рада, 8 дипломска рада по 

ставом наставном програму и члан менторске комисије за одбрану 21 мастер радова на АФ УБ. 

ИЗБОРНИ УСЛОВИ: 

Стручно професионални допринос показала је кроз: 

- рад на уређивању тематског зборника међународног значаја (М18) и тематског броја часописа 

међународног значаја (М24), као и чланство у редакцијским одборима националних часописа (М52 и 

М53); 

- учешће на преко двадесет међународних и домаћих научних скупова и саветовања, као и рад у 

организационим и научним одборима међународних научних скупова;  

- менторство и учешће и комисијама завршних радова на основним дипломским, специјалистичким, мастер 

и докторским студијама, на матичном и другим факултетима; 

- израда  4 елабората/студија из области заштите и ревитализације градитељске баштине, као и већег броја 

научних и стручних рецензија, као и учешћа и реализацији 5 научних пројеката; 

- поседовање лиценце одговорног пројектанта Инжењерске коморе Србије; 

Допринос академској заједници огледа се у:  
- учешћу у раду више тела на Архитектонском факултету у Београду (комисије за избор наставника и 

сарадника, Веће докторских студија и Савет факултета, комисије за пријемни испит и сл.); 
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- вишегодишњем ангажману у Комисији за полагање стручног испита за архитекте-конзерваторе, 

одборима и жиријима награда и другим стручним органима; 

- раду као рецензент програма основних, струковних, мастер и докторских студија из области архитектуре 

и урбанизма, као и за признавање страних диплома, КАПК РС; 

- учешћу у ваннаставним активностима студената матичног и других факултета кроз организацију изложби 

студенских радова и екскурзија, стручних пракси, радионица, као и реализацији и жирирању конкурса 

студентских радова; 

- учешће на професионалним манифестацијама, промоцијама, округлим столовима, трибинама и сл. 

Сарадњу са другим високошколским и научно истраживачким установама, као и установама културе 

остварила је на више начина:  

- кроз учешће на радионицама и изложбама које су резултат заједничких међународних пројеката и 

сарадње у оквиру наставе (OIKONET Erasmus Network Project, сарадња са DIDA-Università degli Studi di 

Firenze, LDPP - Савет Европе и МК РС); 

- кроз учешће у реализацији наставе на другим високошколским установама у земљи и иностранству и 

комисијама за избор у наставна и научна звања;  

- чланство у струковним организацијама. 

Комисија за писање реферата констатује да кандидаткиња др Мирјана Ротер Благојевић, ванредни професор 

на Архитектонском факултету Универзитета у Београду, испуњава све критеријуме потребне за избор у звање 

редовног професора прописане Законом о високом образовању Републике Србије, Правилником о 

минималним условима за стицање звања наставника и сарадника на Универзитету у Београду и Статутом 

Архитектонског факултета Универзитета у Београду. 

На основу свега, Комисија са задовољством предлаже Изборном већу Архитектонског факултета 

Универзитета у Београду да прихвати овај извештај и упути предлог Већу научних области грађевинско 

урбанистичких наука Универзитета у Београду да изабере в. проф. др Мирјану Ротер Благојевић у звање 

редовног професора за ужу научну област Историја, теорија и ететика архитектуре и визуелних уметности 

и обнова градитељског наслеђа на Департману за архитектуру Архитектонског факултета у Београду. 

Место и датум:  У Београду, 20. септембра 2019. године 

 

                                                                                                                             ПОТПИСИ  

                                                                                                                ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ 

 

 

 

___________________________________________________ 

Проф. др Владимир Мако, редовни професор  

Универзитета у Београду – Архитектонског факултета, председник Комисије 
 

 

 

___________________________________________________ 

Проф. др Миодраг Шуваковић, редовни професор  

Универзитета Сингидунум – Факултета за медије и комуникације у Београду, члан Комисије 

 

 

 

___________________________________________________ 

Проф. др Илија Лалошевић, редовни професор 

Универзитета Црне Горе - Архитектонског факултета у Подгорици, члан Комисије 
 

 

 


