
НАУЧНО - НАСТАВНОМ ВЕЋУ АРХИТЕКТОНСКОГ ФАКУЛТЕТА 
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ 
 
 
 
Одлуком Научно-наставног већа Архитектонског факултета 01-397/2-8 од 23. марта 2015. године, 
образована је Комисија за припрему извештаја за избор истраживача-приправника:  
 
Чланови Комисије су:   
 
• Проф. др Владимир Мако, Архитектонски факултет Универзитета у Београду 
• Доц. мр Александар Виденовић, Архитектонски факултет Универзитета у Београду 
• Доц. мр Бисерка Митровић, Архитектонски факултет Универзитета у Београду 
 
У складу са Законом о научно-истраживачкој делатности ("Службени гласник РС", бр. 110/2005, 
50/2006-испр. и 18/2010, члан 72 и 80), Комисија за припрему извештаја за избор кандидата у звање 
истраживача-приправника подноси следећи: 
 
 
 
ИЗВЕШТАЈ 
 
Увидом у материјал примљен од Опште службе Факултета, Комисија је утврдила да je молбу за 
стицање звања истраживача-приправника поднео кандидат:  
• Милош Аранђеловић, маст.инж.арх. 
 
Кандидат је у прилогу доставио биографске и библиографске податке. 
 
 
Извештај о кандидату Милошу Аранђеловићу, маст.инж.арх. 
 
Рођен је 21.01.1985. године у Београду.   
 
Дипломирао је 2009. године на Архитектонском факултету Универзитета у Београду са оценом 10 
(десет) на дипломском раду са темом “Визиторско енолошки центар, у селу Рајац код Неготина“, и  
просечном оценом 8,88 у току студија.  
 
Стручни испит за дипломираног инжењера архитектуре положио је 2015. године. 
 
Kандидат је студент докторских студија на Архитектонском факултету Универзитета у Београду од 
2011. године (Студије научног карактера, основна област истраживања: aрхитектура; ужа научна 
област: aрхитектонско пројектовање и савремена архитектура) Просечна оцена на докторским 
студијама је 9.87.  
 
Одлуком Наставно научног већа факултета од 22.12.2014. године одобрена је израда докторске 
дисертације под насловом Друштвено – културни услови развоја архитектуре грађевина јавне 
намене у селима Србије у периоду од 1946. до 1970. године. 
 
Ангажован је на научно истраживачком пројекту „Истраживање и систематизација стамбене 
изградње у Србији у контексту глобализације и европских интеграција, у циљу унапређења квалитета и 
стандарда становања“ (ТР 36034), којим руководи проф. др Владимир Мако, редовни професор 
Архитектонског факултета Универзитета у Београду, а који је одобрило Министарство просвете, науке 
и технолошког развоја. 
 



Научноистраживачка библиографија кандидата: 
 
 
M45:  

Аранђеловић М., „Визиторски центри,“ у Поетика бистрог ока, ур. Александар Виденовић, 
стр. 376-384, Архитектонски факултет, Београд, 2013.  
(у припреми) 
 

          ISBN 978-86-7924-088-0 
 
M46:   
           Bojanić P., Đokić V., ur. Arhitektura kao gest, Arhitektonski fakultet, Beograd, 2012.  
           Превод: Аранђеловић М., стр: 28, 53, 126-129.  
 
         ISBN 978- 86-7924-080-4 
 
M93: Ауторска изложба са каталогом и научном рецензијом 
 
          Бабић Г., Аранђеловић М.,  Виденовић А.: Препознајете ли ... боје, Уметничка  остварења 

професора архитекте Божидара Петровића,  Архитектонски  факултет, Београд, 2012.  
 
          ISBN 978-86-7924-067-5 
  
 
Учешће у настави на архитектонском факултету Универзитета у Београду:  
 

 
Од 2009 – 2013.  Департман за архитектуру  
школске године (предметни наставник Доц. мр Александар Виденовић) 
  Мастер академске студије: 
 
    М4- АУ пројекат 
    М5 – Усмерење архитектура 
    М7 – Пројекат радионица 
    М8 – Изборни предмет (Пројектовање у руралним подручјима) 
    М9 – Мастер пројекат 
     
 
 
Од 2013 – 2015. Департман за архитектуру  
школске године (предметни наставник Доц. мр Александар Виденовић) 
    Основне и мастер академске студије: 
 
    СП 4- Синтезни пројекат 
    М4- АУ пројекат 
                                  СТУДИО М01А – Пројеkат 
                                  СТУДИО М02А – Пројеkат 
    СТУДИО М02А – Семинар 
    СТУДИО М02А – Радионица 
    М9 – Мастер пројекат 
 
    Департман за архитектонске конструкције  
    (предметни наставници: 
     Проф. др Лидија Ђокић и Доц. др Милан Радојевић) 
 
    Kурс 12.3. - Инсталације у архитектури 

 
  
 
 



Остало радно искуство: 
 
 
Обављањем послова у оквиру грађевинског предузећа  „Орион“ из Београда кандидат је био ангажован 
у вођењу различитих фаза извођења грађевинских радова на објектима високоградње. У својој 
стручној пракси учествовао је на изради главних и идејних пројеката различитих типова грађевинских 
објеката, међу којима издвајамо: 
  

- Израда главног архитектонско грађевинског пројекта адаптације стана у улици Гаврила 
Принципа у Београду, 2009.године 

 
- Израда главног архитектонско грађевинског пројекта Стамбено - пословног објекта у улици 

Марка Орешковића 34 у Београду, 2009.године 
 
- Израда идејног решења викенд куће у Сутомору, Црна Гора, 2010. година 
 
- Израда главног архитектонско грађевинског пројекта реконструкције Патријаршијског двора 

у Београду, 2012. година 
 
У оквиру стручне праксе кандидат се бави графичким дизајном и уређењем публикација где издвајамо: 
 

- Технички и ликовни уредник монографије аутора Горана М.Бабића Трагом прошлости, 
Архитектонско и етнографско истраживање Шар планине у делу Зорана Б. Петровића и 
Божидара Петровића, Архитектонски факултет, Београд, 2011. 
 

- Сарадник у техничкој и ликовној припреми монографије аутора Александра Виденовића 
Поетика бистрог ока, Архитектонски факултет, Београд, 2013 

 
 

Познавање језика:  
 

-  Енглески  (писање, читање, говор) 
 

Познавање рада на рачунару: 
 

- Autocad 
- Adobe Photoshop 
- Adobe In Design 
- Adobe Acrobat 
- Corel Draw 
- SketchUp + Vray 
- MS Office (Word, Exell, Power Point) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ  
 
Kомисија констатује да је кандидат Милош Аранђеловић, маст.инж.арх. ангажован на научно-
истраживачком пројекту (евиденциони бр. пројекта ТР 36034) који је одобрило Министарство просвете, 
науке и технолошког развоја и да према Закону о научноистраживачкој делатности (члан 70) испуњава 
услове за избор у звање истраживача приправника. Kомисија такође констатује да је кандидат Милош 
Аранђеловић, маст.инж.арх. студент докторских студија на Архитектонском факултету Универзитета у 
Београду од 2011. године, као и да испуњава остале критеријуме, у складу са законом.  
 
Kомисија предлаже Наставно-научном Већу Архитектонског факултета Универзитета у Београду избор  
кандидата Милоша Аранђеловића у звање истраживача-приправника. 
 
У Београду, 02.04.2015. године     
 
 
ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ:                  
 

 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
Др Владимир Мако, дипл. инж.арх. 
Редовни професор Архитектонског факултета у Београду 

 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
Мр Александар Виденовић, дипл. инж.арх. 
Доцент Архитектонског факултета у Београду 

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
Мр Бисерка Митровић, дипл. инж.арх. 
Доцент Архитектонског факултета у Београду 

 
 
 


