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БР. 1–50/1965–2022/

глав ни/од го вор ни уред ни ци:

др Де јан МЕ ДА КО ВИЋ 
бр. 1–7/1965–1971.

др Све то зар РА ДОЈ ЧИЋ – др Во ји слав Ј. ЂУ РИЋ
бр. 8/1972.

др Де јан МЕ ДА КО ВИЋ
бр. 9–26/1973–1990.

ака де мик Де јан МЕ ДА КО ВИЋ
бр. 27–30/1991–1994.

до пи сни члан СА НУ Дин ко ДА ВИ ДОВ
бр. 32–35/2003.

др Алек сан дар КА ДИ ЈЕ ВИЋ
бр. 36–48/2008–2020.

др Вла ди мир СИ МИЋ
бр. 49–50/2021–2022.
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Уред ни штво
Бр. 1–2/1965–1966.
Др Све то зар РА ДОЈ ЧИЋ
Др Ми о драг КО ЛА РИЋ
Ми ло је МИ ЛО ШЕ ВИЋ

бр. 3/1967.
Др Све то зар РА ДОЈ ЧИЋ
Др Ми о драг КО ЛА РИЋ
Инж. Ми ло је МИ ЛО ШЕ ВИЋ
Др Де јан МЕ ДА КО ВИЋ
Др Дин ко ДА ВИ ДОВ

бр. 4/1968.
Др Све то зар РА ДОЈ ЧИЋ
Др Ми о драг КО ЛА РИЋ
Инж. Ми ло је МИ ЛО ШЕ ВИЋ
Др Де јан МЕ ДА КО ВИЋ
Др Дин ко ДА ВИ ДОВ

бр. 5–6/1969–1970.
Др Све то зар РА ДОЈ ЧИЋ
Др Ми о драг КО ЛА РИЋ
Др Сре тен ПЕТ КО ВИЋ
Др Де јан МЕ ДА КО ВИЋ
Др Дин ко ДА ВИ ДОВ

бр. 7–8/1971–1972.
Др Све то зар РА ДОЈ ЧИЋ
Др Ми о драг КО ЛА РИЋ
Др Сре тен ПЕТ КО ВИЋ
Др Де јан МЕ ДА КО ВИЋ
Др Дин ко ДА ВИ ДОВ
Овај број уре ди ло Уред ни штво у са ста ву:
Др Све то зар РА ДОЈ ЧИЋ
Др Ми о драг КО ЛА РИЋ
Др Сре тен ПЕТ КО ВИЋ
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Др Дин ко ДА ВИ ДОВ
Др Во ји слав Ј. ЂУ РИЋ
Др Во ји слав КО РАЋ

бр. 9–13/1973–1977.
Др Све то зар РА ДОЈ ЧИЋ
Др Ми о драг КО ЛА РИЋ
Др Сре тен ПЕТ КО ВИЋ
Др Де јан МЕ ДА КО ВИЋ
Др Дин ко ДА ВИ ДОВ

бр. 14/1978.
Др Све то зар РА ДОЈ ЧИЋ
Др Ми о драг КО ЛА РИЋ
Др Сре тен ПЕТ КО ВИЋ
Др Де јан МЕ ДА КО ВИЋ
Др Дин ко ДА ВИ ДОВ

бр. 15/1979.
Др Дин ко ДА ВИ ДОВ
Др Ми о драг КО ЛА РИЋ
Др Де јан МЕ ДА КО ВИЋ
Др Сре тен ПЕТ КО ВИЋ

бр. 16–17/1980–1981.
Др Дин ко ДА ВИ ДОВ
Др Ми о драг КО ЛА РИЋ
Др Де јан МЕ ДА КО ВИЋ
Др Сре тен ПЕТ КО ВИЋ
Др Гој ко СУ БО ТИЋ

бр. 18/1982.
Др Дин ко ДА ВИ ДОВ
Др Ми о драг КО ЛА РИЋ
Др Де јан МЕ ДА КО ВИЋ
Др Сре тен ПЕТ КО ВИЋ
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бр. 19–21/1983–1985.
Др Дин ко ДА ВИ ДОВ
Др Ми о драг КО ЛА РИЋ
Др Де јан МЕ ДА КО ВИЋ
Др Сре тен ПЕТ КО ВИЋ
Др Ан ка СТО ЈА КО ВИЋ

бр. 22–26/1986–1990.
Др Дин ко ДА ВИ ДОВ
Др Ми о драг КО ЛА РИЋ
Др Де јан МЕ ДА КО ВИЋ
Др Сре тен ПЕТ КО ВИЋ
Др Ан ка СТО ЈА КО ВИЋ
Мр Ле по са ва ШЕЛ МИЋ

бр. 27–28/1991–1992.
Књига је редакцијски закључена 20. јуна 1994. године, али нису 

на ведена имена чланова уредништва. 

бр. 29–30/1993–1994.
Књига је редакцијски закључена 20. јуна 1994. године, али нису 

на ведена имена чланова уредништва. 

бр. 32–33/2003.
Књига је редакцијски закључена 16. јуна 2000. године, али нису 

на ведена имена чланова уредништва. 

бр. 34–35/2003.
Књига је редакцијски закључена 16. јуна 2000. године, али нису 

на ведена имена чланова уредништва. 

бр. 36–38/2008–2010.
Др Алек сан дар КА ДИ ЈЕ ВИЋ (глав ни и од го вор ни уред ник)
Др Ми о драг МАР КО ВИЋ
Др Ли ди ја МЕ РЕ НИК
Др Не над МА КУ ЉЕ ВИЋ
Др Ко кан ГР ЧЕВ (Ско пље, Б.Ј.Р. Ма ке до ни ја)
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бр. 39/2011.
Др Алек сан дар КА ДИ ЈЕ ВИЋ (глав ни и од го вор ни уред ник)
Др Ко кан ГР ЧЕВ (Ма ке до ни ја)
Др Ми о драг МАР КО ВИЋ
Др Ли ди ја МЕ РЕ НИК
Др Не над МА КУ ЉЕ ВИЋ
Др Ру долф КЛАЈН (Ru dolf KLEIN, Ма ђар ска)
Др Би се ра ПЕН ЧЕ ВА (Bis se ra PEN TCHE VA, USA)

бр. 40/2012. 
Алек сан дар КА ДИ ЈЕ ВИЋ, глав ни и од го вор ни уред ник (Уни вер

зи тет у Бео граду – Фи ло зоф ски фа кул тет)
Ко кан ГР ЧЕВ (Аме рич ки ко леџ у Ско пљу, Ма ке до ни ја)
Ми о драг МАР КО ВИЋ (Уни вер зи тет у Бео граду – Фи ло зоф ски 

фа кул тет)
Ли ди ја МЕ РЕ НИК (Уни вер зи тет у Бео граду – Фи ло зоф ски фа

кул тет)
Не над МА КУ ЉЕ ВИЋ (Уни вер зи тет у Бео граду – Фи ло зоф ски 

фа кул тет)
Ру долф КЛАЈН / Ru dolf KLEIN (Уни вер зи тет Сент Иштван, Бу дим

пе шта, Ма ђар ска)
Би се ра ПЕН ЧЕ ВА / Bis se ra PEN TCHE VA (Уни вер зи тет Стен форд, 

САД)

бр. 41/2013.
Алек сан дар КА ДИ ЈЕ ВИЋ, глав ни и од го вор ни уред ник (Уни вер

зи тет у Бео граду – Фи ло зоф ски фа кул тет)
Ко кан ГР ЧЕВ (Аме рич ки ко леџ у Ско пљу, Ма ке до ни ја)
Ми о драг МАР КО ВИЋ (Уни вер зи тет у Бео граду – Фи ло зоф ски 

фа кул тет)
Ли ди ја МЕ РЕ НИК (Уни вер зи тет у Бео граду – Фи ло зоф ски фа

кул тет)
Не над МА КУ ЉЕ ВИЋ (Уни вер зи тет у Бео граду – Фи ло зоф ски 

фа кул тет)
Иван СТЕ ВО ВИЋ (Уни вер зи тет у Бео граду – Фи ло зоф ски фа

кул тет)
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Ру долф КЛАЈН / Ru dolf KLEIN (Уни вер зи тет Сент Иштван, Бу
дим пе шта, Ма ђар ска)

Би се ра ПЕН ЧЕ ВА / Bis se ra Pen tche va (Уни вер зи тет Стен форд, 
САД)

бр. 42/2014.
Алек сан дар КА ДИ ЈЕ ВИЋ, глав ни и од го вор ни уред ник (Уни вер

зи тет у Бео граду – Фи ло зоф ски фа кул тет)
Ко кан ГР ЧЕВ (Аме рич ки ко леџ у Ско пљу)
Ми о драг МАР КО ВИЋ (Уни вер зи тет у Бео граду – Фи ло зоф ски 

фа кул тет)
Ли ди ја МЕ РЕ НИК (Уни вер зи тет у Бео граду – Фи ло зоф ски фа

кул тет)
Не над МА КУ ЉЕ ВИЋ (Уни вер зи тет у Бео граду – Фи ло зоф ски 

фа кул тет)
Иван СТЕ ВО ВИЋ (Уни вер зи тет у Бео граду – Фи ло зоф ски фа

кул тет)
Ру долф КЛАЈН / Ru dolf KLEIN (Уни вер зи тет Сент Иштван, Бу

дим пе шта)
Би се ра ПЕН ЧЕ ВА / Bis se ra PEN TCHE VA (Уни вер зи тет Стен форд, 

САД)
Алек сан дар ИГ ЊА ТО ВИЋ (Уни вер зи тет у Бео граду – Ар хи тек

тон ски фа кул тет)
Ср ђан МАР КО ВИЋ (Уни вер зи тет у Ни шу – Фа кул тет умет но сти)
Дра ган ДА МЈА НО ВИЋ (Све у чи ли ште у За гре бу – Фи ло зоф ски 

фа кул тет)

бр. 43–45/2015–2017.
Алек сан дар КА ДИ ЈЕ ВИЋ, глав ни и од го вор ни уред ник (Уни вер

зи тет у Бео граду – Фи ло зоф ски фа кул тет)
Ко кан ГР ЧЕВ (Ис точ но ме ди те ран ски уни вер зи тет Фа ма гу ста – 

Оде ље ње ар хи тек ту ре)
Ми о драг МАР КО ВИЋ (Уни вер зи тет у Бео граду – Фи ло зоф ски 

фа кул тет)
Ли ди ја МЕ РЕ НИК (Уни вер зи тет у Бео граду – Фи ло зоф ски фа

кул тет)
Не над МА КУ ЉЕ ВИЋ (Уни вер зи тет у Бео граду – Фи ло зоф ски 

фа кул тет)
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Иван СТЕ ВО ВИЋ (Уни вер зи тет у Бео граду – Фи ло зоф ски фа
кул тет)

Ру долф КЛАЈН / Ru dolf KLEIN (Уни вер зи тет Сент Иштван, Бу
дим пе шта)

Би се ра ПЕН ЧЕ ВА / Bis se ra PEN TCHE VA (Уни вер зи тет Стен форд, 
САД)

Алек сан дар ИГ ЊА ТО ВИЋ (Уни вер зи тет у Бео граду – Ар хи тек
тон ски фа кул тет)

Ср ђан МАР КО ВИЋ (Уни вер зи тет у Ни шу – Фа кул тет умет но сти)
Дра ган ДА МЈА НО ВИЋ (Све у чи ли ште у За гре бу – Фи ло зоф ски 

фа кул тет)

бр. 46/2018.
Алек сан дар КА ДИ ЈЕ ВИЋ, глав ни и од го вор ни уред ник (Уни вер

зи тет у Бео граду – Фи ло зоф ски фа кул тет)
Ко кан ГР ЧЕВ (Ис точ но ме ди те ран ски уни вер зи тет Фа ма гу ста – 

Оде ље ње ар хи тек ту ре)
Ми о драг МАР КО ВИЋ (Уни вер зи тет у Бео граду – Фи ло зоф ски 

фа кул тет)
Ли ди ја МЕ РЕ НИК (Уни вер зи тет у Бео граду – Фи ло зоф ски фа

кул тет)
Иван СТЕ ВО ВИЋ (Уни вер зи тет у Бео граду – Фи ло зоф ски фа

кул тет)
Ру долф КЛАЈН / Ru dolf KLEIN (Уни вер зи тет Сент Иштван, Бу

дим пе шта)
Би се ра ПЕН ЧЕ ВА / Bis se ra PEN TCHE VA (Уни вер зи тет Стен форд, 

САД)
Алек сан дар ИГ ЊА ТО ВИЋ (Уни вер зи тет у Бео граду – Ар хи тек

тон ски фа кул тет)
Ср ђан МАР КО ВИЋ (Уни вер зи тет у Ни шу – Фа кул тет умет но сти)
Дра ган ДА МЈА НО ВИЋ (Све у чи ли ште у За гре бу – Фи ло зоф ски 

фа кул тет)

бр. 47–48/2021–2020.
Алек сан дар КА ДИ ЈЕ ВИЋ глав ни и од го вор ни уред ник 
Ко кан ГР ЧЕВ (Ис точ но ме ди те ран ски уни вер зи тет Фа ма гу ста – 

Оде ље ње ар хи тек ту ре)
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Ми о драг МАР КО ВИЋ (Уни вер зи тет у Бео граду – Фи ло зоф ски 
фа кул тет)

Ли ди ја МЕ РЕ НИК (Уни вер зи тет у Бео граду – Фи ло зоф ски фа
кул тет)

Иван СТЕ ВО ВИЋ (Уни вер зи тет у Бео граду – Фи ло зоф ски фа
кул тет)

Ру долф КЛАЈН / Ru dolf KLEIN (Уни вер зи тет Сент Иштван, Бу
дим пе шта)

Би се ра ПЕН ЧЕ ВА / Bis se ra PEN TCHE VA (Уни вер зи тет Стен форд, 
САД)

Алек сан дар ИГ ЊА ТО ВИЋ (Уни вер зи тет у Бео граду – Ар хи тек
тон ски фа кул тет)

Ср ђан МАР КО ВИЋ (Уни вер зи тет у Ни шу – Фа кул тет умет но сти)
Дра ган ДА МЈА НО ВИЋ (Све у чи ли ште у За гре бу – Фи ло зоф ски 

фа кул тет)
Игор БО РО ЗАН (Уни вер зи тет у Бео граду – Фи ло зоф ски фа кул тет)

бр. 49–50/2021–2022.
Вла ди мир СИ МИЋ, глав ни и од го вор ни умет ник (Уни вер зи тет 

у Бео граду – Фи ло зоф ски фа кул тет)
Ти лај АР ТАН / Tülay AR TAN (Уни вер зи тет Са бан џи, Ис тан бул, 

Тур ска)
Игор БО РО ЗАН (Уни вер зи тет у Бео граду – Фи ло зоф ски фа кул тет)
Дра ган ДА МЈА НО ВИЋ (Уни вер зи тет у За гре бу, Хр ват ска)
Иван ДР ПИЋ (Уни вер зи тет Пен сил ва ни је, Фи ла дел фи ја, САД)
Алек сан дар КА ДИ ЈЕ ВИЋ (Уни вер зи тет у Бео граду – Фи ло зоф ски 

фа кул тет)
Ми о драг МАР КО ВИЋ (Уни вер зи тет у Бео граду – Фи ло зоф ски 

фа кул тет)
Ли ди ја МЕ РЕ НИК (Уни вер зи тет у Бео граду – Фи ло зоф ски фа

кул тет)
Али на ПЕЈН / Ali na PAYNE (Уни вер зи тет Хар вард, Кем бриџ, САД)
Би се ра ПЕН ЧЕ ВА// Bis se ra PEN TCHE VA (Уни вер зи тет Стен форд, 

САД)
Фри дрих ПО ЛЕ РОС / Fri e drich POLLEROβ (Уни вер зи тет у Бе чу, 

Ау стри ја)
Да ни ца ПО ПО ВИЋ (Бал ка но ло шки ин сти тут СА НУ, Бео град)
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Иван САН ТО / Iván SZÁNTÓ (Етвеш Ло ранд Уни вер зи тет, Бу дим
пе шта, Ма ђар ска)

Бра ни слав ТО ДИЋ (Уни вер зи тет у Бео граду – Фи ло зоф ски фа
кул тет)

Ана ШВЕР КО / Ana ŠVER KO (Ин сти тут за по ви јест умјет но сти, 
Сплит, Хр ват ска)

се кре та ри: 

др Дин ко ДА ВИ ДОВ
бр. 1–21/1965–1985.

мр Ле по са ва ШЕЛ МИЋ
бр. 22–30/1986–1994.

др Љи ља на СТО ШИЋ
бр. 32–35/2003.

Мар та ТИ ШМА
бр. 36–41/2008–2013.

струч ни са рад ник: 
Мар та ТИ ШМА
бр. 29–50/1993–2022.

По све ће ни бро је ви Збор ни ка за ли ков не умет но сти:
Спо ме ни ца Ра до сла ва Гру ји ћа, 5/1969.
Књи га Па вла Ва си ћа, 7/1971.
Књи га Де ја на Ме да ко ви ћа, 8/1972.
Књи га Све то за ра Ра дој чи ћа, 15/1979.
Књи га Во ји сла ва Ј. Ђу ри ћа, 21/1985.
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АУ ТО РИ

АЛ ФИ РЕ ВИЋ, ЂОР ЂЕ, СИ МО НО ВИЋ АЛФИРEВИЋ, СА ЊА / AL FI RE
VIĆ, ĐOR ĐE, SI MO NO VIĆ AL FI RE VIĆ, SA NJA:

– Po la ri sa tion of Ex pres si ve Ten den ci es in Ser bian Ar chi tec tu re at the Be gin
ning of XXI Cen tury, 43/2015, 321–334.

АН ГЕ ЛИ ЧИН, ГО ЦЕ ЖУ РА:
– Нов ар хе о ло шки на лаз у Охри ду: да ли је от кри вен ка те драл ни храм 

Са му и ло ве па три јар ши је?, 36/2008, 9–18.

АН ДРЕ ЕВ СКА, ЈЕ ЛЕ НА:
– Кру шев ски зо гра фиико но пи сци и њи хо во ме сто у умет но сти Ма ке

до ни је XIX ве ка, 26/1990, 287–298.

АН ДРЕ ЈЕ ВИЋ, АН ДРЕЈ:
– Пре тва ра ње цр ка ва у џа ми је, 12/1976, 99–117.

АН ДРИЋ, ДУ ЊА Д. / AN DRIĆ, DU NJA D.:
– In ter na ti o nal Co ur se оf the Ser bian Ar chi tec tu ral Art No u ve au: Bel gra de 

аnd Cen tral Ser bia, 47/2019, 197–208.

АН ТЕ ШЕ ВИЋ, НЕ БОЈ ША М. / AN TE ŠE VIĆ, NE BOJ ŠA M.:
– О ар хи тек ту ри спо менам бу лант не бол ни це у Де мир Ка пи ји „Ви те шком 

кра љу Алек сан дру I Ује ди ни те љу”, 43/2015, 225–242.
– Lji lja na Bla go je vić, Iti ne re ri: Mo der na i Me di te ran – tra gom ar hi te ka ta Niko

le Do bro vi ća i Mi la na Zlo ko vi ća, Slu žbe ni gla snik i Ar hi tek ton ski fa kul tet 
Uni ver zi te ta u Be o gra du, Be o grad, 2015, 44/2016, 395–397.
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– Zlat ko Ka rač, Alen Žu nić, Iva Körbler, He la Vu ka dinDo ronj ga i To ni Beš lić, 
Bran ko Kincl, Hr vat ska aka de mi ja zna no sti i umjet no sti, Za greb, 2016, 45/2017, 
341–344.

БА БИЋ, БО ШКО:
– На мар ги на ма исто ри је ма на сти ра Тре скав ца, 1/1965, 23–31.
– Пе ћин ска цр ква све тог Ла за ра у Ти кве шу, 3/1967, 161–170.
– Три грч ка фре ско нат пи са на зи до ви ма цр ка ва сред њо ве ков ног При

ле па из дру ге по ло ви не XI II ве ка, 5/1969, 25–33.
– Фре скожи во пис сли ка ра Ону фри ја на зи до ви ма цр ка ва при леп ског 

кра ја, 16/1980, 271–280.

БА БИЋ, ГОР ДА НА:
– Хри сто ло шке ра спре у XII ве ку и по ја ва но вих сце на у апсидалнoм де

ко ру ви зан тиј ских цр ка ва. Ар хи је ре ји слу же пред Хе ти ма си јом и архи
је ре ји слу же пред Аг не цом, 2/1966, 11–31.

– Срп ски за пи си у грч ком че тво ро је ван ђе љу бр. 131 из Чи ка га (САД), 
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