
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 

АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ 

 

 

Одлуком Наставно-научног већа Архитектонског факултета бр. 01-872/2-10 од 23. јуна 

2014. године, именована је Комисија за припрему извештаја за избор др Mилице Максић 

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 

проф. др Александра Ступар, проф. др Нада Лазаревић Бајец и проф. др Слободан 

Милутиновић подноси Већу следећи: 

 

ИЗВЕШТАЈ 

1. ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ 

Милица Максић је рођена 23.04.1980. године у Нишу. Од 1998 – 2004. студирала је на 

Грађевинско-архитектонском факултету, Универзитета у Нишу и стекла звање 

дипломирани инжењер архитектуре са просечном оценом 9,84 као најбољи дипломирани 

студент Факултета и најбољи студент за сваку школску годину. У периоду 2004 – 2008. 

била је студент последипломских студија "Урбанистичко планирање, дизајн и 

менаџмент" на Архитектонском факултету Универзитета у Београду које је успешно 

завршила са просечном оценом 9,80 и стекла диплому магистра техничких наука у 

области архитектуре и урбанизма, одбранивши магистарски рад са темом "Регулација 

трговине великог формата у урбанистичком и просторном планирању у изабраним 

европским државама" (ментор проф. др Нада Лазаревић Бајец). Докторску дисертацију 

под називом "Институционални оквир урбанистичких политика изградње великих 

трговина у Србији" одбранила је 2. јула 2012. године на Архитектонском факултету 

Универзитета у Београду (ментор проф. др Нада Лазаревић Бајец).  

Кандидаткиња је била стипендиста Министарства науке и заштите животне средине 

(2004-2007), Републичке фондације за развој научног и уметничког подмлатка (1997-

2004), Владе Републике Србије за високе академске резултате (2002.), као и Краљевине 

Норвешке за високе академске резултате (2000.године).  
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Кандидаткиња је запослена у ЈП Завод за урбанизам Ниш (у периоду од 19.9.2005. до 

1.1.2007. као сарадник, а од 1.1.2007-до данас као планер, самостални планер и виши 

самостални планер). Сарађивала је са ЈП Градска стамбена агенција Ниш на изради 

"Градске стамбене стратегије" у периоду 1.3.2006 - 1.9.2006. У периоду 1.11.2004 - 

1.1.2007. године била је сарадник у настави на Грађевинско-архитектонском факултету у 

Нишу, на Катедри за урбанизам и просторно планирање и као стипендиста Министарства 

науке учествовала у научно-истраживачким пројектима. У току 2007. године била је на 

студијском усавршавању у Италији (Прато и Модена) као члан радне групе за израду 

пилот-пројекта територијалног информационог система у Нишу. 

У оквиру професионалних активности учествовала је у изради 9 просторних планова (као 

руководилац израде, члан синтезног и члан стручног тима), 10 урбанистичких планова 

(као одговорни урбаниста и урбаниста) и више стратешких процена утицаја планова на 

животну средину (као руководилац израде или члан стручног тима). Као члан стручног 

тима учествовала је у изради међународних пројеката које су спроводили UN Habitat и 

град Ниш (Градска стамбена стратегија, Територијални информациони систем за 

подршку развоју руралног подручја).  

Члан је Инжењерске коморе Србије, Асоцијације просторних планера Србије и 

Удружења урбаниста Србијe. Има лиценце одговорног планера и одговорног урбанисте. 

Члан је комисијa за планове општина Брус и Медвеђа испред надлежног Министарства.  

 

2. БИБЛИОГРАФИЈА КАНДИДАТА 

Библиографија др Милице Максић обухвата 43 јединицe (укључујући и докторску 

дисертацију и магистарску тезу), од којих 34 јединицe имају М коефицијенте (38 поена). 
   
М71 Докторска дисертација 
- Максић, М. Институционални оквир урбанистичких политика изградње великих 

трговина у Србији. Архитектонски факултет Универзитета у Београду, 2012. 
(докторска дисертација)  M71 (6) 

 
М72 Магистарски рад 
- Максић, М. Регулација трговине великог формата у урбанистичком и просторном 

планирању у изабраним европским државама. Архитектонски факултет 
Универзитета у Београду, 2008. (магистарски рад) M72 (3) 
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M42 Монографија националног значаја 
- Максић, М. Како усмерити изградњу великих трговина. Београд: Задужбина 

Андрејевић, 2009.  M42 (5) 
 
M23 Рад у међународном часопису  
- Maksić M. "Mogući pravci redefiniranja institucionalnog okvira procesa formuliranja 

prostornih politika u Srbiji u skladu s europskim iskustvima". Sociologija i prostor, 2012, 
Vol. 50 No. 1 (192), str. 27-43. Zagreb. M23 (3) (Thomson Reuter листа) 

 
M24 Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлуком 
- Maksić M. "European experiences as guidelines for public, private and civil sector role 

redefinition in spatial policy formulation process in Serbia". SPATIUM International 
Review, 2012, No. 27, pp. 40-45, Belgrade, IAUS.  M24 (3) 

 

M53 Рад у научном часопису  
1. Milutinovic, S., Vranic, P., Maksic, M. "Methodological Barriers in Systemic Planning of 

Urban Green Networks in Serbia". Theoretical and Empirical Researches in Urban 
Management, 2014, Vol. 9, No. 1, pp. 61 – 73. M53 (1) (индексиран на SCOPUS листи) 

2. Maksić, M., Кrstić, H., Randjelovic, D., Cekić, N. & Vasov, M. "German model оf large-
scale retail planning as role model for Serbia". Ежегодный научно-технический и 
производственный журнал Архитектура - Строительство - Образование. 
Магнитогорский государственный технический университет. №2 (4), 2014, ISSN 
2309-7434, s. 55-61 M33 (0,5) (индексиран на РИНЦ листи) 

3. Cekic, N., Vasov, M., Maksic, M., Krstic, H. & Randjelovic, D. "New ecourbarchitectural 
space". Ежегодный научно-технический и производственный журнал Архитектура - 
Строительство - Образование. Магнитогорский государственный технический 
университет. №2 (4), 2014, ISSN 2309-7434, s. 44-55. M33 (0,5) (индексиран на РИНЦ 
листи)   

 
M33 Радови у зборницима са међународних научних скупова штамани у целини 
1. Vasov, M., Maksic, M., Krstic, H., Randjelovic, D. & Cekic. N. "Energy Restoration of 

Masonry Buildings Applying Internal Thermal Insulation". Материалы международной 
научно-практической конференции, Архитектура. Строительство. Образование. 
Институт строительства, архитектуры и искусства, 23-24 апреля 2014 г.  M33 (0,5) 

2. Ranđelović, D., Cekić, N., Vasov, M., Maksić, M. & Krstić. H. "Vertical Cities as Buildings 
of the Future". Материалы международной научно-практической конференции, 
Архитектура. Строительство. Образование. Институт строительства, архитектуры и 
искусства, 23-24 апреля 2014 г. M33 (0,5) 

3. Krstic, H., Randjelovic, D., Cekic, N., Vasov, M. & Maksic, M. "Human Body as a Source 
of Inspiration in Architecture". Материалы международной научно-практической 
конференции, Архитектура. Строительство. Образование. Институт строительства, 
архитектуры и искусства, 23-24 апреля 2014 г.  M33 (0,5) 

4. Milutinović, S., Vranic, P. & Maksic, M. "Towards Sustainable Urban Model – a 
Framework for Developing Indicators for Planning and Designing Networks of Green 
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Spaces in Urban Centers in Serbia". III International Conference „Ecology оf Urban Areas“ 
2013, 11th October 2013, Kaštel-Ečka, Zrenjanin.  M33 (1)  

5. Maksić, M. & Cekić, N. "Spatial Planning as an Instrument for Promoting Cultural Tourism 
on the Via Diagonalis Corridor". South - West University “Neofit Rilsky” - Blagoevgrad, 
Faculty of Economics - Tourism Department and Faculty of Geography at the University of 
Belgrade. The International Scientific Conference: “Cultural Corridor Via Diagonalis - 
Cultural Tourism without Boundaries”. ISBN 978-954-300-128-6. s. 379-382.  03-
06.10.2013. "Grand Hotel Sofia", Sofia - Bulgaria and Belgrade - Serbia. M33 (1) 

6. Cekić, N. & Maksić, M. "Via Diagonalis, Via Militaris, Via Universitatis, Cultural 
Tourism Without Boundaries". South - West University “Neofit Rilsky” - Blagoevgrad, 
Faculty of Economics - Tourism Department and Faculty of Geography at the University of 
Belgrade. The International Scientific Conference: “Cultural Corridor Via Diagonalis - 
Cultural Tourism without Boundaries”. ISBN 978-954-300-128-6. s. 112-116. 03-
06.10.2013. "Grand Hotel Sofia", Sofia - Bulgaria and Belgrade - Serbia. M33 (1) 

7. Maksić, M., Cekić, N., Vasov, M., Krstić, H. & Randjelović, D. "Transport and Large-
Scale Retail Policy Integration – Guidelines from The European Experience for Serbia". 
International Conference on Technics, Technologies and Education 2013. Trakia University 
Proceedings, ISSN 1314-9474, s. 82-88. 30-31 October, 2013 at Faculty of Technics and 
Technologies in Yambol, Bulgaria. M33 (0,5) 

8. Randjelović, D., Maksić, M., Cekić N., Vasov M. & Krstić H. "The Importance of the 
Windows for Reducing Energy Consuption in Architectural Design". International 
Conference on Technics, Technologies and Education 2013. Trakia University Proceedings, 
ISSN 1314-9474, s. 381-389. 30-31 October, 2013 at Faculty of Technics and Technologies 
in Yambol, Bulgaria. M33 (0,5) 

9. Krstić, H., Randjelović, D., Maksic, M., Cekic, N. & Vasov, M. "Improving Energy 
Efficiency of Buildings by Adequate Greenery Design". International Conference on 
Technics, Technologies and Education 2013. Trakia University Proceedings, ISSN 1314-
9474, s. 374-381. 30-31 October, 2013 at Faculty of Technics and Technologies in Yambol, 
Bulgaria. M33 (0,5)   

10. Vasov, M., Krstic, H., Randjelovic, D., Maksic, M. & Cekic, N. "Analysis of the 
Possibility of Improving the Energy Efficiency of Buildings Using of Rehabilitation of 
Thermal Insulation". International Conference on Technics, Technologies and Education 
2013. Trakia University Proceedings, ISSN 1314-9474, s. 389-397. 30-31 October, 2013 at 
Faculty of Technics and Technologies in Yambol, Bulgaria. M33 (0,5) 

11. Cekić, N., Vasov, M., Krstić, H., Randjelović, D. & Maksić M. "New Technology of 
Formation of Structures in Ecourbarchitecture". International Conference on Technics, 
Technologies and Education 2013. Trakia University Proceedings, ISSN 1314-9474, s. 365-
374. 30-31 October, 2013 at Faculty of Technics and Technologies in Yambol, Bulgaria. 
M33 (0,5) 

12. Максић, М. "Европска искуства као смернице за одрживи развој градова Србије у 
условима притиска инвестиција у области изградње трговине великог формата". 
Зборник саопштења са међунaродног научног скупа "Одрживи просторни развој 
градова", 2008, (стр. 1-12), ИАУС, Београд. M33 (1) 

13. Maksić, M. "Kritička analiza estetike u postmodernoj arhitekturi i urbanizmu". Zbornik 
radova sa međunarodnog simpozijuma "Indis 2006", 2006, (str. 211-218), Novi Sad: 
Fakultet tehničkih nauka, Institut za građevinarstvo. M33 (1)  
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14. Maksić, M. "Analiza gradskog trga u različitim pravcima urbanog dizajna". Zbornik radova 
sa međunarodne konferencije ''Savremeni problemi u građevinarstvu'', 2006, Univerzitet u 
Novom Sadu, Građevinski fakultet Subotica. M33 (1) 

 
M63 Радови у зборницима са националних научних скупова штамани у целини 
1. Maksić, M. & Dobričić, M. "Instrumenti upravljanja zemljištem u realizaciji investicija - 

pouke iz evropskih iskustava za Srbiju". Zbornik radova sa naučno-stručnog skupa sa 
međunarodnim učešćem "Lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselja", 
Zlatibor 3 – 5. april 2014. godine. Asocijacija prostornih planera Srbije, Geografski fakultet 
Univerziteta u Beogradu, Republička agencija za prostorno planiranje.  M63 (0,5) 

2. Maksić, M. & Trkulja, S. "Pouke iz nemačkog sistema planiranja za sistem planiranja u 
Srbiji". Zbornik radova sa naučno-stručnog skupa sa međunarodnim učešćem "Planska i 
normativna zaštita prostora i životne sredine", 2013, knjiga 1 (str. 111-117), Asocijacija 
prostornih planera Srbije, Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu.  M63 (0,5) 

3. Maksić, M. "Ka novom institucionalnom okviru procesa formulisanja prostornih i 
urbanističkih politika u Srbiji uz evropska iskustva". Zbornik radova sa naučno-stručnog 
skupa sa međunarodnim učešćem "Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine", 
2011,  (str. 15-20), Asocijacija prostornih planera Srbije, Geografski fakultet Univerziteta u 
Beogradu.  M63 (0,5) 

4. Максић, М. "Смернице из европског планирања за систем планирања у Србији". 
Зборник радова са Летње школе урбанизма 2009. "Место и улога учесника у новом 
закону о планирању и грађењу  као и закону о државном премеру и катастру 
непокретности"  (стр. 131-143), Удружење урбаниста Србије, Београд.  M63 (0,5) 

5. Maksić, M. "Odnos sistema planiranja i zaštite životne sredine-evropska iskustva". Zbornik 
radova sa naučno-stručnog skupa sa međunarodnim učešćem ”Planska i normativna zaštita 
prostora i životne sredine", 2009,  (str. 361-373), Asocijacija prostornih planera Srbije, 
Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu.  M63 (0,5) 

6. Максић, М. "Могући модели регулације трговине великог формата у Републици 
Србији". Зборник радова са Летње школе урбанизма 2008. "Како до стратегије 
просторног и урбаног развоја на националном и локалном нивоу Републике Србије" 
(стр. 251-262). Удружење урбаниста Србије, Београд.  M63 (0,5) 

7. Максић, М. "Искуства европских држава у погледу регулације трговине великог 
формата као поуке за уградњу у правни и планерски систем у Србији". Зборник 
радова са Летње школе урбанизма 2007. са међународним учешћем "Инвеститори-
инвестиције – место и значај у изради Стратегије просторног и урбаног развоја 
Србије" (стр. 107-114). Удружење урбаниста Србије, Београд.  M63 (0,5) 

8. Maksić, M. "Regulacija veličine trgovine velikog formata kao mera zaštite prostora i 
životne sredine u izabranim evropskim državama". Zbornik radova sa naučno-stručnog 
skupa sa međunarodnim učešćem "Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine", 
2007,  (str. 559-566), Asocijacija prostornih planera Srbije, Zavod za urbanizam Subotica, 
Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu.  M63 (0,5) 

9. Maksić, M. "Iskustva evropskih država kao metodološke preporuke za lociranje i izgradnju 
trgovine velikog formata". Zbornik radova sa simpozijuma "Nova urbanost – globalizacija - 
tranzicija", 2007, (str. 267-274), Društvo urbanista Beograda.  M63 (0,5) 

10. Maksić, M. "Primena principa održivosti u obnovi grada na primeru romskih naselja u 
Nišu". Zbornik radova sa simpozijuma "Rekonstrukcija i revitalizacija gradova", 2006, (str. 
259-271), Društvo urbanista Beograda.  M63 (0,5)   
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11. Милутиновић, С., Максић, М., Ђорђевић, В. & Пешић, М. "Нека искуства из 
формулисања стамбеног профила града Ниша". Зборник радова "Полазишта за 
формирање нове стамбене политике Републике Србије" са националне стамбене 
конференције "Ка новој стамбеној политици Републике Србије'' (стр. 125-129), 2006, 
Република Србија: Министарство за капиталне инвестиције.  M63 (0,5) 

12. Maksić, M. "Murali na fasadama grada Niša kao rezultat kulture masovnog društva". 
Zbornik radova sa simpozijuma "Urbani dizajn", 2005, (str. 247-256), Društvo urbanista 
Beograda.  M63 (0,5) 

 
 
Ознака групе 
резултата 

Ознака резултата Вредност Број 
публикованих 
радова 

Укупан број 
бодова 

  М20 
М23 3 1 3 
М24 3 1 3 

 М30 М33 1 14 6x1+8x0,5=10 
М40 М42 5 1 5 
М50 М53 1 3 1+2x0,5=2 
М60 М63 0,5 12 6 

М70 
М71 6 1 6 
М72 3 1 3 

 38 
 

Табела 1. Табеларни преглед резултата 
 
 
 Категорија поена Вредност 

Потребно M10+M20+M31+M32+M33+M41+M42+M51e Мин 9 

Остварено М23+М24+14xM33+M42 21 

Потребно M21+M22+M23+M24e Мин 4 

Остварено M23 + M24 6 

Укупно потребно  Мин 16 

УКУПНО 

остварено 

 
38 

 

Табела 2. Упоредни приказ потребних минималних вредности поена за техничко-
технолошке науке и остварених резултата 
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ПУБЛИКАЦИЈЕ НА ИНТЕРНЕТУ (http://eee-science.ru/course/view.php?id=43) 
 

1. Maksić, M., Randjelović D., Vasov M., Cekić N. & Krstić H. "The Role of Local Level in 
Activating Brownfield Sites – The Case of Electronics Industry in the City of Niš in 
Serbia". International Scientific Conference of ISS-2013-013."Architecture, Building, 
Design: design, materials, equipment, technologies of XXI century". International Center 
for Scientific Research Projects, Internet-project "Science and Education on-line". Editorial 
peer reviewed scientific journal "Современные технологии управления", Editorial peer 
reviewed scientific journal "Social & economic innovations", Moscow, September 27nd -
28rd, 2013. 

2. Krstić H., Maksić M., Randjelović D., Vasov M. & Cekić N. "Forms of Architectural 
Structures Inspired by Nature". International Scientific Conference of ISS-2013-
013."Architecture, Building, Design: design, materials, equipment, technologies of XXI 
century". International Center for Scientific Research Projects, Internet-project "Science 
and Education on-line". Editorial peer reviewed scientific journal "Современные 
технологии управления", Editorial peer reviewed scientific journal "Social & economic 
innovations", Moscow, September 27nd -28rd, 2013. 

3. Cekić N., Krstić H., Maksić M., Randjelović D. & Vasov M. "Water in Defining 
Ecourbarchitectural Space". International Scientific Conference of ISS-2013-
013."Architecture, Building, Design: design, materials, equipment, technologies of XXI 
century". International Center for Scientific Research Projects, Internet-project "Science 
and Education on-line". Editorial peer reviewed scientific journal "Современные 
технологии управления", Editorial peer reviewed scientific journal "Social & economic 
innovations", Moscow, September 27nd -28rd, 2013. 

4. Vasov M., Cekić N., Krstić H. Maksić M. & Randjelović D. "Toward the Analysis of the 
Form of Orthodox Churches Interior Space". International Scientific Conference of ISS-
2013-013."Architecture, Building, Design: design, materials, equipment, technologies of 
XXI century". International Center for Scientific Research Projects, Internet-project 
"Science and Education on-line". Editorial peer reviewed scientific journal "Modern s 
control technology", Editorial peer reviewed scientific journal "Social & economic 
innovations", Moscow, September 27nd -28rd, 2013.  

5. Randjelović D., Vasov M., Cekić N. Krstić H. & Maksić M. "Energy in the Workspace". 
International Scientific Conference of ISS-2013-013."Architecture, Building, Design: 
design, materials, equipment, technologies of XXI century". International Center for 
Scientific Research Projects, Internet-project "Science and Education on-line". Editorial 
peer reviewed scientific journal "Современные технологии управления", Editorial peer 
reviewed scientific journal "Social & economic innovations", Moscow, September 27nd -
28rd, 2013. 

6. Maksić, M., Bjelic I., Igić M., Vrećić, S. & Cekić N. "Specific Problems of Urban Planning 
in Transition Period - Example of Formulation of General Regulation Plans in the City of 
Niš in Serbia". International Scientific Conference "Design, Architecture, Construction, 
Repair: Classic and Modern". International Center for Scientific Research Projects. 
Internet-project "Science and Education on-line". Editorial peer-reviewed scientific journal 
"Современные технологии управления". Editorial peer-reviewed scientific journal 
"Social & economic innovations". Kirov, 24-25 December 2013.  

7. Cekić N., Maksić M., Bjelic I., Igić M. & Vrećić, S. "Contrasting Interpolation of 
Structures in Contemporary Ecourbarchitecture". International Scientific Conference 
"Design, Architecture, Construction, Repair: Classic and Modern". International Center for 
Scientific Research Projects. Internet-project "Science and Education on-line". Editorial 
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peer-reviewed scientific journal "Современные технологии управления". Editorial peer-
reviewed scientific journal "Social & economic innovations". Kirov, 24-25 December 2013. 

8. Igić M., Vrećić, S., Cekić N., Maksić M. & Bjelic I. "Designing and Planning of Student 
Dormitories in XXI Century in Europe". International Scientific Conference "Design, 
Architecture, Construction, Repair: Classic and Modern". International Center for Scientific 
Research Projects. Internet-project "Science and Education on-line". Editorial peer-
reviewed scientific journal "Современные технологии управления". Editorial peer-
reviewed scientific journal "Social & economic innovations". Kirov, 24-25 December 2013. 

9. Bjelic I., Igić M., Vrećić, S., Cekić N. & Maksić M. "The Relation of Serbian and the 
Balkan Nations to Tradition and Identity in the Aspect of Architecture". International 
Scientific Conference "Design, Architecture, Construction, Repair: Classic and Modern". 
International Center for Scientific Research Projects. Internet-project "Science and 
Education on-line". Editorial peer-reviewed scientific journal "Современные технологии 
управления". Editorial peer-reviewed scientific journal "Social & economic innovations". 
Kirov, 24-25 December 2013.  

 
3. АНАЛИЗА НАУЧНОГ РАДА 
 

Научни допринос докторске дисертације (М71) "Институционални оквир 

урбанистичких политика изградње великих трговина у Србији", огледа се у обезбеђењу 

нових сазнања којима се омогућава преиспитивање институционалног оквира процеса 

формулисања урбанистичких политика у Србији, посебно у области изградње великих 

трговина. У раду су повезана истраживања у области неоинституционализма са 

истраживањима у области управљања процесом формулисања урбанистичких политика 

изградње великих трговина. Мада у урбанистичким студијама у свету 

неоинституционална теорија има значајно место, у урбанистичким истраживањима у 

Србији је то ново. Праксa урбанистичког планирања у Србији се налази пред великим 

променама које ће омогућити већу транспарентност и колаборативност. Конкретни 

резултати овог истраживања могу помоћи расветљавању улога различитих актера 

укључених у процес доношења одлука о изградњи великих трговина, указивању на 

правце у којима треба трагати у циљу ефективнијих хоризонталних и вертикалних веза, 

унапређењу методолошког и процедуралног оквира формулисања политика и 

формулисања инструмената имплементације стратегија и политика.  

Магистарски рад (М72) "Регулација трговине великог формата у урбанистичком и 

просторном планирању у изабраним европским државама", представља пример 

примењеног истраживања од значаја за доношење политика и мера у области управљања 

урбаним развојем, који је од посебног значаја за усклађивање легислативе у Србији са 

легислативом европских земаља. У раду је дат исцрпан компаративни осврт на законска 
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и институционална решења у регулацији трговине великог формата у изабраним 

европским државама. Кроз критички осврт и детаљну анализу, указано је на основне 

аспекте проблема са којима се европске државе са различитим системима управљања и 

планирања сусрећу у регулацији трговине у контексту укупног управљања урбаним 

развојем. Дат је предлог области у којима би требало радити на изменама система 

управљања просторним развојем у Србији и указано на могућа побољшања 

законодавних, институционалних решења и инструмената, као и посебних политика 

урбаног развоја. 

Монографија националног значаја (М42) "Како усмерити изградњу великих трговина" 

кандидаткиње Милице Максић, разматра искуства изабраних европских држава у 

погледу усмеравања изградње великих трговина и могућности да буду примењена у 

систему планирања у Србији. Истраживања и њихова презентација у овој монографији 

омогућила су ауторки да презентира интересантна урбанистичко-планерска решења у 

нашим условима, чиме је овај рад добио пожељну употребну вредност. 

Кандидаткиња је самостално објавила два рада у међународним часописима (један у 

категорији М23 и један у категорији М24). У раду "Могући правци редефинирања 

институционалног оквира процеса формулирања просторних политика у Србији у складу 

с еуропским искуствима", који је објављен у часопису "Социологија и простор", у 

теоријском оквиру неоинституционализма, пореди се процес формулисања просторних 

политика у Србији са искуствима развијених европских држава и предлажу могући 

правци редефинисања институционалног оквира у Србији. 

У раду "European experiences as guidelines for public, private and civil sector role redefinition 

in spatial policy formulation process in Serbia" који је објављен у часопису "SPATIUM 

International Review" се, поређењем институционалног оквира у Србији са искуствима 

развијених европских држава, истражују следећа питања: који актери недостају у Србији, 

на који начин се формирају институционални аранжмани за укључење различитих група 

актера у процес формулисања просторних и урбанистичких политика, које су разлике 

између улога одређених група актера у процесу доношења одлука и дају могући правци 

за редефинисање улога јавног, приватног и цивилног сектора у складу са искуствима 

развојених еврпских држава. 

Кандидаткиња је објавила три рада у научним часописима (М53). У раду "German 

model оf large-scale retail planning as role model for Serbia" (први коаутор), који је 

објављен у часопису Архитектура - Строительство - Образование (индексиран на РИНЦ 
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листи), врши се компаративна анализа система планирања изградње великих трговина у 

Србији и Немачкој и дају могуће препоруке за Србију.  

У својству трећег коаутора, кандидаткиња је учествовала у раду "Methodological Barriers 

in Systemic Planning of Urban Green Networks in Serbia", који је објављен у часопису 

"Theoretical and Empirical Researches in Urban Management" (индексиран на SCOPUS 

листи). Рад анализира постојећи методолошки оквир планирања мреже урбаних зелених 

површина у Србији, преиспитује систем квалитативних и квантитативних показатеља у 

односу на примере добре праксе градова ЕУ и разматра могућа побољшања постојећег 

методолошког оквира и система индикатора у Србији. 

У својству трећег коаутора кандидаткиња је учествовала у раду "New ecourbarchitectural 

space", који је објављен у часопису Архитектура - Строительство - Образование 

(индексиран на РИНЦ листи). Овај рад указује на нове, инспиративне, значајне објекате 

у  екоурбоархитектонском свету, који је променио карактер микро и макроамбијенталног 

окружења у простору. 

Кандидаткиња је објавила 14 радова у зборницима са међународних научних скупова 

штаманих у целини (М33) и 12 радова зборницима са националних научних скупова 

штаманих у целини (М63). У категорији М33, кандидаткиња је 3 рада објавила 

самостално, а 11 у својству коаутора. У категорији М63, кандидаткиња је 9 радова 

објавила самостално, а 3 у својству коаутора. 

Научно-истраживачки рад др Милицe Максић највећим делом је везан за област 

компаративне анализе у области просторног и урбанистичког планирања (поред 

поменутих радова, радови ("Инструменти управљања земљиштем у реализацији 

инвестиција - поуке из европских искустава за Србију", "Поуке из немачког система 

планирања за систем планирања у Србији", "Ка новом институционалном оквиру 

процеса формулисања просторних и урбанистичких политика у Србији уз европска 

искуства", "Смернице из европског планирања за систем планирања у Србији", "Однос 

система планирања и заштите животне средине - европска искуства"). 

Посебна тема којом се кандидаткиња бавила су политике изградње великих трговина и 

значајне радове кандидаткиња је објавила у овој области (поред монографије "Како 

усмерити изградњу великих трговина", радови "German model оf large-scale retail planning 

as role model for Serbia", "Transport and Large-Scale Retail Policy Integration – Guidelines 

from The European Experience for Serbia", "Европска искуства као смернице за одрживи 
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развој градова Србије у условима притиска инвестиција у области изградње трговине 

великог формата", "Могући модели регулације трговине великог формата у Републици 

Србији", "Искуства европских држава у погледу регулације трговине великог формата 

као поуке за уградњу у правни и планерски систем у Србији, "Регулација величине 

трговине великог формата као мера заштите простора и животне средине у изабраним 

европским државама", "Искуства европских држава као методолошке препоруке за 

лоцирање и изградњу трговине великог формата"). Теме које су у радовима повезане са 

политикама изградње великих трговина су: а) одрживи развој; б) заштита животне 

средине, в) политике саобраћаја; г) критеријуми за избор локација за велике трговине; д) 

плански и легислативни оквир усмеравања изградње.  

Милица Максић је и аутор радова који се баве актуелним темама просторног и 

урбанистичког планирања у Србији: 1) темом становања (радови "Примена принципа 

одрживости у обнови града на примеру ромских насеља у Нишу", "Нека искуства из 

формулисања стамбеног профила града Ниша"); 2) темом браунфилд локација (рад "The 

Role of Local Level in Activating Brownfield Sites – The Case of Electronics Industry in the 

City of Niš in Serbia") 3) темом проблема планирања у транзицији (рад "Specific Problems 

of Urban Planning in Transition Period - Example of Formulation of General Regulation Plans 

in the City of Niš in Serbia"); 4) културног туризма (рад "Spatial Planning as an Instrument 

for Promoting Cultural Tourism on the Via Diagonalis Corridor").  

Кандидаткиња је добитница следећих награда и признања за научни и стручни рад: 

-  Максић, М.: "Избор оптималне локације за технолошки парк у Нишу", 14. 

међународни Салон урбанизма, Ниш, 2005., категорија Студије и истраживања, 3. 

награда. 

- UN Habitat: "Територијални информациони системи - пилот пројекти општина Чачак, 

Краљево, Ваљево, Ниш и Крагујевац" (члан стручног тима), 16. међународни Салон 

урбанизма, Ниш, 2007., категорија Примена информатичких технологија, 1. награда. 

 

4. ПРЕГЛЕД ЦИТИРАНОСТИ 
 
Према подацима базе "Српски цитатни индекс" од објављених радова, цитиран је 1 рад -

Maksić M. "European experiences as guidelines for public, private and civil sector role 

redefinition in spatial policy formulation process in Serbia". SPATIUM International Review, 

2012, No. 27, pp. 40-45, Belgrade, IAUS. у Bazik, D. & Dželebdžić, O. "Web-Based Support 
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of Spatial Planning in Serbia". SPATIUM International Review, 2012, No. 28, pp. 67-73, 

Belgrade, IAUS.  

Oд аутоцитата се издвајају: 

- У монографији "Како усмерити изградњу великих трговина": 23 аутоцитата; 

- У раду "Transport and Large-Scale Retail Policy Integration – Guidelines from The 
European Experience for Serbia": 1 аутоцитат;  

- У раду "Однос система планирања и заштите животне средине-европска искуства": 1 
аутоцитат. 

 

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

Кандидаткиња је у периоду 1.11.2004 - 1.1.2007. године била сарадник у настави на 

Грађевинско-архитектонском факултету у Нишу и учествовала у извођењу вежби на 

предметима Урбанизам 1 и Урбанизам 2 (предметни професори проф. др Петар 

Митковић и проф. др Љиљана Василевска). 

 

6. УЧЕШЋЕ У ПРОЈЕКТИМА: 

Међународни пројекти 

- UN Habitat - SIRP PROJECT (члан стручног тима града Ниша за израду Градске 

стамбене стратегије и Територијалног информационог система) 

Национални пројекти  

- "Развој фасадног термоизолационог система" (евиденциони број: НП ЕЕ 819-156.Б), 

финансиран од стране Министарства науке и заштите животне средине, 2005. 

(стипендиста Министарства науке и заштите животне средине) 

- "Истраживање савремених композитних материјала, технологија и производа на бази 

домаћих сировина са могућностима њихове примене у грађевинарству" (евиденциони 

број: ТР-6503), финансиран од стране Министарства науке и заштите животне 

средине, 2006. (стипендиста Министарства науке и заштите животне средине) 

Кандидаткиња је била руководилац израде Просторног плана подручја посебне намене 

специјалног резервата природе Сува планина, Плана детаљне регулације комплекса 

Електронске индустрије Ниш, Плана генералне регулације Бабушнице, Плана генералне 

регулације подручја ГО Црвени Крст - 1 фаза и Плана детаљне регулације дела зоне 
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индустрије, складишта и сервиса у Сврљигу. Руководила је израдом Извештаја о 

стратешкој процени утицаја Плана генералне регулације Бабушнице на животну средину 

и Извештаја о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене 

специјалног резервата природе Сува планина на животну средину. Као члан синтезног 

тима учествовала је у изради Просторног плана подручја посебне намене слива 

акумулације Селова и Просторног плана општине Гаџин Хан 2011-2025.  

 
7. ДОПРИНОС РАЗВОЈУ НАУКЕ У ЗЕМЉИ 
 

Референце др Милице Максић из домена научно-истраживачког рада остварене су радом 

у оквиру магистарских студија, радом на изради магистарске тезе и докторске 

дисертације на Архитектонском факултету Универзитета у Београду, учешћем у 

међународним пројектима UN Habitata, повезивањем професионалних активности у 

оквиру ЈП Завод за урбанизам Ниш са научним истраживањима и сарадњом са колегама 

са Грађевинско-архитектонског факултета Универзитета у Нишу, Факултета заштите на 

раду Универзитета у Нишу и из Републичке агенције за просторно планирање. 

Научни и истраживачки рад Милице Максић највећим делом је везан за област 

компаративне анализе у области просторног и урбанистичког планирања и унапређење 

институционалног оквира у Србији у складу са искуствима развијених европских 

држава. Кандидаткиња се посебно бавила политикама изградње великих трговина  у 

контексту укупног управљања урбаним развојем и анализом области у којима би требало 

радити на изменама система управљања просторним развојем у Србији и могућим 

побољшањима законодавних и институционалних решења и инструмената. 

Публикацијама у међународним часописима, повезујући професионалну праксу са 

научним истраживањима, активним учешћем у струковним удружењима Инжењерској 

комори Србије, Асоцијацији просторних планера Србије и Удружењу урбаниста Србија, 

активним учешћем на међународним и националним научним скуповима, кандидаткиња 

је допринела афирмацији српске науке у ширим оквирима. 

 
8. ЗАКЉУЧАК  
 
Проучивши детаљно документацију коју је поднела кандидаткиња, Комисија констатује 

да је њен укупан научни и стваралачки опус веома разноврстан и садржајан. Комисија 
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такође констатује да је др Милица Максић, бавећи се теоријским и научним радом, као и 

ангажовањем у различитим асоцијацијама и институцијама остварила адекватан и 

уједначен ниво квалитета и постигнутих домета. Комисија посебно истиче јавну 

презентацију научног рада и истраживања кандидаткиње кроз активно учешће на 

конференцијама и семинарима, како на међународном, тако и на националном нивоу. 

Увидом и анализом остварених научних резултата, Комисија констатује да је кандаткиња 

показала да је оспособљена за самостални научни рад и презентацију резултата научних 

истраживања. 

Увидом у све елементе укупних радних резултата рада кандидаткиње, на основу Закона о 

високом образовању, Закона о научноистраживачкој делатности, Правилника о поступку 

и начину вредновања и квантитативном исказивању научноистраживачких резултата 

истраживача и Статута Универзитета у Београду, Комисија констатује да је 

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

научни сарадник за ужу научну и уметничку област Урбанизам и просторно планирање. 

Комисија са великим задовољством предлаже Наставно-научном већу Архитектонског 

факултета Универзитета у Београду да прихвати овај извештај и упути предлог 

Министарству просвете, науке и технолошког развоја да изабере др Милицу Максић у 

научно звање – научни сарадник за ужу научну и уметничку област Урбанизам и 

просторно планирање. 

 
 
У Београду,            2014. године       

   Чланови Комисије 

 

проф. др Александра Ступар 
 ванредни професор Архитектонског факултета Универзитета у Београду 
 
 

проф. др Нада Лазаревић Бајец  
редовни професор Архитектонског факултета Универзитета у Београду у пензији 

 
 

проф. др Слободан Милутиновић  
   редовни професор Факултета заштите на раду Универзитета у Нишу
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