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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ  
Наставно-научном већу  
 
 
 
Одлуком Наставно-научног већа Архитектонског факултета бр. 01-910/2-8 од 
29.05.2017. године, именована је Комисија за припрему извештаја за избор др Милоша 
Аранђеловића 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, начину вредновања и квантитативном исказивању 
научноистраживачких резултата истраживача ("Сл. гласник РС", бр. 24/2016, 21/2017 и 
38/2017) и члана 48. Статута Универзитета у Београду,  
  
Комисија у саставу:   
 

- др Владимир Мако, редовни професор Архитектонског факултета Универзитета 
у Београду, председник комисије, 

- др Мирјана Ротер Благојевић, ванредни професор Архитектонског факултета 
Универзитета у Београду 

- др Александар Виденовић, доцент, Архитектонског факултета Универзитета у 
Београду 

- др Срђан Шљукић, редовни професор Филозофског факултета Универзитета у 
Новом Саду 
 

подноси следећи 
 

ИЗВЕШТАЈ 
 
  

1. ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ 
 
Др Милош С. Аранђеловић, дипл. инж. арх., рођен је у Београду 21.01.1985. године. 
Запослен je на Архитектонском факултету у Београду oд 2015. у звању истраживача 
приправника. Поред педагошких активности на факултету уједно се бави научно-
истраживачким и стручно-уметничким радом. 
 
Област истраживања:  
Савремени руризам;  Традиционалнa и архитектура у руралним подручјима;  
Однос архитектуре и друштвено-културног контекста; 
 
Ужа научна област:  
Архитектонско и урбанистичко пројектовање 
 
Поседује активно знање говорног и писаног енглеског језика.  
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Користи рачунарске програме: AutoCAD, Adobe PhotoShop, Adobe Illustrator, Adobe 
InDesign, Microsoft Office, CorelDRAW, Sketch Up,V-ray  и др. 
 
Образовање и усавршавање 
 
Након завршене средње Архитектонско-техничке школе у Београду 2004. године 
уписује Архитектонски факултет Универзитета у Београду. Дипломски рад на тему 
„Визиторско-енолошки центар у селу Рајац код Неготина“, под менторством доц. мр 
Александра Виденовића, одбранио је 2009. године са оценом 10 и стекао звање 
дипломирани инжењер архитектуре – M.arch. 

Докторске академске студије научног карактера уписао је школске 2011/2012. године 
(основна област истраживања: Архитектура и урбанизам; ужа научна област 
истраживања: Архитектонско пројектовање и савремена архитектура). Научну област 
интересовања представља традиционална и архитектура у руралним подручјима. 
Финансиран из буџета, испите предвиђене наставним програмом полаже школске 2014. 
године, са просечном оценом 9,87. Наставно научно веће Архитектонског факултета у 
Београду, на седници одржаној 22.12.2014. донело je одлуку којом се одобрава израда 
докторске дисертације под насловом Друштвено-културни услови развоја архитектуре 
грађевина јавне намене у селима Србије у периоду од 1946. до 1970. године, ментор 
редовни професор др Владимир Мако.  

Докторску дисертацију брани 08.07.2016. пред комисијом: др Владимир Мако, ментор, 
редовни професор Архитектонског факултета Универзитета у Београду, др Александар 
Игњатовић, председник, ванредни професор Архитектонског факултета Универзитета у 
Београду и др Сретен Вујовић, редовни професор Филозофског факултета 
Универзитета у Београду са оценом 10. 

Поред научно-истраживачког, поседује искуство рада у настави као демонстратор и 
сарадник на основним и мастер академским студијама Архитектонског факултета 
Универзитета у Београду од 2009. године, у оквиру предмета на Департманима за 
архитектуру и архитектонске технологије. Други облици усавршавања обухватају 
учешће на бројним семинарима, радионицама, студијским путовањима и сл. 

У току досадашњег образовања и усавршавања 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), руководилац проф. др Владимир Мако, редовни професор 
Архитектонског факултета Универзитета у Београду, који је одобрило Министарство 
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије (од 2015. године). Запослен је 
на Архитектонском факултету у звању истраживача-приправника.  

Стручно-уметничку делатност аутора карактерише рад у области архитектонско-
урбанистичког пројектовања. У пракси је учествовао на изради неколико идејних и 
главних архитектонских пројеката различитих типова грађевинских објеката. Има 
положен стручни испит прописан за дипломираног инжењера архитектуре. 



 3 

Научно-истраживачки рад 
 
Научно-истраживачки рад др Милоша С. Аранђеловића, обухвата учешће на научно-
истраживачком националном пројекту, сарадња са високошколским установама и 
научно-истраживачким организацијама, у конкретном смислу организовање научних 
скупова, објављивање радова у националним и међународним научним часописима и 
сл.   
 
Учешће у домаћим научно-истраживачким пројектима: 
 

- Научно-истраживачки пројекат Министарствa просвете, науке и технолошког 
развоја Републике Србије „Истраживање и систематизација стамбене изградње у 
Србији у контексту глобализације и европских интеграција, у циљу унапређења 
квалитета и стандарда становања“ (ТР 36034), у периоду 2015/2016 (актуелно). 
Учествује у својству истраживача - приправника. 
 

Наставни рад 
 
Др Милош С. Аранђеловић ради у настави на Архитектонском факултету Универзитета 
у Београду, већ 7 година у континуитету, на предметима Департманa за архитектуру и 
архитектонске конструкције, у својству демонстратора, сарадника и истраживача 
приправника. 
  

- Истраживач приправник, у периоду од 2015. до данас на предметима и 
модулима основних и мастер академских студија Департмана за архитектуру 
којим руководе редовни професор др Милорад Рибар, доц. др Александар 
Виденовић, као и предмета на Департману за архитектонске технологије којим 
руководе редовни професор др Лидија Ђокић и доц. др Милан Радојевић. 
 

- Демонстратор и сарадник, у периоду 2009. до 2015. на предметима и модулима 
основних и мастер академских студија Департмана за архитектуру којим 
руководe професор др Милорад Рибар, и доц. др Александар Виденовић, као и 
предмета на Департману за архитектонске технологије којим руководе редовни 
професор др Лидија Ђокић и доц. др Милан Радојевић. 

 
Учествује у активностима организације наставе на више предмета и модула у оквиру 
Основних и Мастер академских студија Департмана за архитектуру. 
  
 
2009-2016   У оквиру Мастер академских студија,  
 
 

МАСА  M01a- Пројекат,  
руководилац: доц. др Александар Виденовић 
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МАСА  М4-АУ- Пројекат,  
руководилац: доц. др Александар Виденовић 

МАСА  М5 – Усмерење архитектура,  
руководилац: доц. др Милан Радојевић 

МАСА  М7 – Пројекат радионица,  
руководилац: доц. др Александар Виденовић 

МАСА М8 – Изборни предмет (Пројектовање у руралним 
подручјима), руководиoци: проф. др Милорад Рибар, доц. 
др Александар Виденовић 

МАСА  M 17.2. Изборни предмет,  
руководиoци: проф. др Милорад Рибар, доц. др Александар 
Виденовић 

МАСА  М9 – Мастер пројекат,  
руководилац: доц. др Александар Виденовић  

 
 
2014-2016  У оквиру Основних академских студија,  
 

OАСА  СП01a- Породично становање,  
руководилац: доц. др Александар Виденовић 
СП04 - Синтезни пројекат, 
 руководилац: доц. др Александар Виденовић 

 
 
Учествује у активностима организације наставе на предметима и модулима у оквиру 
Основних академских студија Департмана за архитектонске технологије. 
  
2013-2016  У оквиру Основних академских студија,  
 

OАСА   M 12.3. - Инсталације у архитектури,  
предметни наставници: Проф. др Лидија Ђокић и  
доц. др Милан Радојевић. 

 
Активан рад у настави обухвата и укључивање у изради курикулума, са циљем 
успостављања континуитета квалитета и даљег развоја наставног процеса. 
 
 
Стручни и професионални рад 
 
Стручни и професионални рад др Милоша Аранђеловића карактерише активност у 
области архитектонско-урбанистичког пројектовања. У пракси је учествовао на изради 
идејних и главних архитектонских пројеката различитих типова грађевинских објеката, 
у својству пројектанта сарадника. Стручно усавршавање у домену архитектонског 
пројектовања стекао је и ангажовањем у вођењу различитих фаза извођења 
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грађевинских радова на објектима високоградње у оквиру предузећа Орион доо из 
Београда. Има положен стручни испит за дипломираног инжењера архитектуре, 
прописан од стране Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре 
Републике Србије. 
 
У оквиру стручне праксе такође треба издвојити активности на пољу графичког 
дизајна, уређења публикација, учешћa на архитектонско-урбанистичким конкурсима, 
изложбама стручних радова и др. 
 
 
 

2. БИБЛИОГРАФИЈА КАНДИДАТА  
 

Библиографија др Милоша Аранђеловића обухвата 14 научних референци (укључујући 
и докторску дисертацију), од којих све јединице имају М коeфицијенте (укупно 25,5 
поенa). У категорисане радове спадају: 

 

Категорија M24: 
Рад у часопису међународног значаја  (3-4 поена) 

 
1. Videnović, A., Aranđelović, M.: VISITORS’ CENTRES – NEW COORDINATES 

OF SERBIAN RURAL AREAS IMPROVEMENT, -Facta Universitatis: Series 
Architecture and Civil Engineering, Vol. 14, no.2, 2016, 191-200.                                                                                                  
DOI: 10.2298/FUACE1602191V        

 

2. Aranđelović, M., Videnović, A.: REGIONAL FACTOR OF SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT OF RURAL SETTLEMENTS OF KALNA AND MINICEVO AT 
THE FOOT OF THE STARA PLANINA MOUNTAIN, - Spatium International 
Review, No. 35, june 2016., 63-70. 
DOI:10.2298/SPAT1635063A       
 

3.   Аранђеловић, М., Виденовић,А.: Друштвени значај задружних домова у 
постсоцијалистичkом kонтеkсту,- Зборник Матице српске за друштвене науке,  
159–160 (4/2016),947-960. 
ISSN 0352-5732 
COBISS.SR-ID 3360258 
 

Категорија M34:  
Саопштење са међународног скупа штампано у изводу (0,5 поена) 
                          

1. Stevanović, Dj., Arandjelović M., Videnović A.: “Industrial Heritage in the Function 
of Development of Rural Areas”, - Годишна конференция по проблемите на селските 
райони: Иновации, развитие и устойчивост в селските райони в България и в 
Европа. Институт за изследване на обществата и знанието - БАН, Секция 
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„Общности и идентичности“, Българска социологическа асоциация, Софийски 
университет „Св. Климент Охридски“, Катедра „Социология“, Sofia, Bulgaria, 
October 31st  2016. 

  
2. Stevanović, Dj., Videnović A., Arandjelović M.,: “Serbian and Bulgarian Village on 

Balkan Mountains as a Tourist Development Potential”, - Годишна конференция по 
проблемите на селските райони: Иновации, развитие и устойчивост в селските 
райони в България и в Европa. Институт за изследване на обществата и знанието 
- БАН, Секция „Общности и идентичности“, Българска социологическа 
асоциация, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Катедра 
„Социология“, Sofia, Bulgaria, October 31st 2016.  
  

3. Aranđelović, M., Videnović, A.: „Rural Centres in the Context of Social Change“, 
Causes and Consequences Of Social Change In Rural Area 2016, Proceedings of ΧXI 
International Scientific Conference of the Vlasina Encounters. Institute for Rural 
Studies, Belgrade, Serbia, 2016., pp 14-16. 
ISBN 978-86-87067-19-6 
 
 

4.  Videnović, A., Aranđelović, M.: Aspect of Revitalization of Socio - Spatial 
Character of Serbian Rural“,  Causes and Consequences Of Social Change In Rural 
Area 2016, Proceedings of ΧXI International Scientific Conference of the Vlasina 
Encounters. Institute for Rural Studies, Belgrade, Serbia, 2016., pp 24-26. 

            ISBN 978-86-87067-19-6  
 
 
 
Категорија M36:  
Уређивање зборника саопштења међународног научног скупа  (1,5 поен) 
           

1. Videnović, A., Aranđelović, M.: ΧXI International Scientific Conference, Causes and 
Consequences Of Social Change In Rural Area, Vlasina Encounters 2016.,29th and 
30th of September, Institute for Rural Studies, Belgrade, Serbia 2016.  

            ISBN 978-86-87067-19-6  
 
 
Категорија M45:     

Поглавље у књизи М42 или рад у тематском зборнику националног значаја  
(1,5 поен)     
 

1. Aranđelović M., Videnović, A.: Korišćenje obnovljivih izvora energije u okviru 
domaćinstava u ruralnim područjima, - Đokić, V., Lazović, Z., Uticaj klimatskih 
promena na planiranje i projektovanje: Srbija, Arhitektonski fakultet, Beograd, 2016, 
133-149. 

            ISBN 978-86-7924-156-6 
 

2. Videnović A., Aranđelović, M.: Vizitorski centri – nove koordinate unapređenja 
ruralnih područja Srbije, - Đokić, V., Lazović, Z., Uticaj klimatskih promena na 
planiranje i projektovanje: Srbija, Arhitektonski fakultet, Beograd, 2016, 108-132.  

            ISBN 978-86-7924-156-6 
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Категорија M70: 

Одбрањена докторска дисертација (6 поенa)     
 

Аранђеловић, M. „Друштвено-културни услови развоја архитектуре грађевина 
јавне намене у селима Србије у периоду од 1946. до 1970. године“ 

УДK број: 72.01:316.334.55"1946/1970"(043.3) 
 

Категорија M99: 
Ауторска изложба са каталогом уз научну рецензију (2 поенa)    
 

1. Бабић Г., Аранђеловић, M., Виденовић, A.: Препознајете ли… боје, Уметничка 
остварења професора архитекте Божидара Петровића, Архитектонски 
факултет, Београд, 2012. 

            ISBN 978-86-7924-067-5 
 
 
Категорија M 112: 

Учешће на националној изложби (0,5 поенa)    
 
Учешће на 34. Салону архитектуре (2012), Бабић Г., Аранђеловић М., 
Виденовић А., Препознајете ли боје...( монографија) 
 
Учешће на 38. Салон Архитектуре у Београду (2016), Виденовић А., Радоњић Д., 
Аранђеловић М., Пројекат реконструкције, адаптације и дограње 
Патријаршијског двора СПЦ и новог објекта СПЦ  
 

 
 
Остали релевантни радови: 
 
 

Бојанић П., Ђокић В., ур. Архитектура као гест, Архитектонски факултет, 
Превод: Аранђеловић М., стр: 28, 53, 126-129. Београд, 2012.  

           ISBN 978- 86-7924-080-4 
 

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 
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ОСТВАРЕНИ  РЕЗУЛТАТИ НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧKОГ РАДА 
на основу Правилникa о поступку и начину вредновања, и квантитативном исказивању 
научноистраживачких резултата истраживача 
 
Табела 1. Табеларни приказ резултата кандидатa др Милоша Аранђеловића 
 

 
Ознака групе 
резултата 

 

 
Ознака 
резултата 

 

 
Вредност 
(поени) 

 

 
Број 

публикованих 
радова 

 

 
Укупан 
број 
поена 

 
M20 M 24 3-4 3 10 

M30 M 34 0,5 4 2 

M 36 1,5 1,5 1,5 

M40 M 45 1,5 2 3 

M70  6 1 6 

M90 M 99 2 1 2 

M100 M 112 0,5 2 1 

 
УКУПНО:  

25,5 
поенa 

 
Табела 2. Упоредни приказ минималних вредности поена потребних за стицање звања у 
области техничко-технолошких наука и остварених резултата 
 

 
Потребни минимални услови за стицање 

звања научни сарадник 
  
 

 
Остварено 

 

 
М10+М20+М31+М32+М33+М41+М42+М51 
+М80+М90+M100 ≥9  
 

 
M24+M99+M112=13 

 
М21+М22+М23+М24≥5  
 

 
3xM24 = 10 

Укупно:  
 
 
 
 
Минимум: 16 поена  
 

Укупно остварено:  
 
3xM24+4xM34+M36+2xM45+M70+M99+ 
+2x M112 
 
Укупно остварено: 25,5 поенa 
 



 9 

3. АНАЛИЗА НАУЧНОГ РАДА КАНДИДАТА  
 
 
Остварени научни допринос докторске дисертације (М70) др Милоша Аранђеловића под 
називом „Друштвено-културни услови развоја архитектуре грађевина јавне намене у 
селима Србије у периоду од 1946. до 1970. године“ пре свега се огледа у промени 
истраживачког приступа и увођењу мултидисциплинарне димензије са посебним 
освртом на однос архитектуре и политике. Истраживање је од изузетног значаја за 
проучавање наслеђа сеоске архитектуре послератног периода из разлога што генерише 
другачији методолошки приступ анaлизе архитектонско-урбанистичке праксе, 
превазилазећи оквире досадашњих, најчешће антрополошки оријентисаних, студија. 
Објективни резултати дисертације не огледају се искључиво у коначном сагледавању 
последица социјалистичког развоја, већ успостављају теоријско-практичну платформу 
будућих истраживања из предметне области.  

Анализа архитектонске праксе са аспекта друштвено-политичких и културних 
дешавања омогућава, са друге стране, релевантнији преглед, тумачење и критичку 
оцену постигнутих резултата социјалистичког преображаја сеоских подручја у Србији. 
Одређени делови предметног истраживања најчешће су у досадашњој пракси 
посматрани изоловано, што додатно истиче оригиналност мултидисциплинарног 
сублимирања у оквиру дисертације, доприносећи унапређењу знања у области теорије 
и праксе југословенске архитектуре. Савременост дисертације исказује се 
неопходношћу преиспитивања резултата вишедеценијског социјалистичког планирања 
и изградње на селу.  

Историјско-политичка дистанца и промена друштвеног уређења у том смислу 
омогућавају објективнији преглед и тумачење архитектонске праксе. Досадашња 
истраживања из предметне области нису се на овакав начин бавила наслеђем сеоске 
архитектуре и проблематиком планирањa и уређењa сеоских насеља. 

Научни допринос истраживања, што га издваја од постојећих у предметној области, 
заснива се на увођењу идеолошко-политичког аспекта у област сеоске архитектуре и 
архитектонског пројектовања. Тим поводом отвара се читав низ могућности анализе 
досадашњих искустава и решавања проблема савремене архитектонске праксе. Из 
основног доприноса предметног истраживања извeдени су следећи научни доприноси: 
Докуметновање, анализа и селекција пројеката грађевина јавне намене на селу из 
социјалистичког периода у оквиру јединственог мултидисциплинарног истраживања; 
Сагледавање последица утицаја политичке идеологије на изградњу, развој и уређење 
сеоских насеља, дефинисанe идејом о „социјалистичкој садржини“; Систематизација 
резултата истраживања у циљу анализе архитектонског приступа будуће изградње 
јавних објеката на селу и реконструкције постојећих у складу са савременим потребама 
друштва; Прилог анализи рада струковних удружења и њихова улога у спровођењу 
државних планова изградње; Прилог тумачењу теоријске поставке која се тиче односа 
идеологије и архитектуре, са освртом на специфичности југословенске праксе. 
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У својству коаутора, кандидат у раду „Visitors’ Centres – New Coordinates of Serbian 
Rural Areas Improvement“, објављеном у часопису Facta Universitatis: Series Architecture 
and Civil Engineering (M24), указује на увођење нових садржаја који се у великој мери 
заснивају на развоју туризма који свакако представља један од релевантних генератора 
развоја у савременом контексту. У раду који је штампан на српском језику „Визиторски 
центри – нове координате унапређења руралних подручја Србије“ (М45), значајну 
разлику у односу на претходни представља увођење новог теоретског аспекта 
разматрања овог феномена. Он се заснива на приказу искуства примене ове теме у 
настави на мастер студијама из области архитектонско-урбанистичког пројектовања. 

У раду „Regional Factor of Sustainable Development of Rural Settlements of Kalna and 
Minicevo at The Foot of the Stara Planina Mountain“, објављеном у часопису Spatium 
International Review (M24), као аутор кандидат истиче различите могућности развоја 
руралних подручја, али и последице савремених стратегија развоја на конкретном 
примеру насеља Kална и Минићево у подножју Старе планине. Анализирајући 
могућности одрживог развоја на предметном подручју, истраживана је и могућност 
увођења нових садржаја у оквиру сеоских насеља као и њихова делимична просторно-
урбанистичка рекомпозиција. 

У научно-истраживачком раду под насловом „Друштвени значај задружних домова у 
постсоцијалистичком контексту“ прихваћеном за објаву у Зборнику Матице српске за 
друштвене науке (М24), аутор указује на позицију задружних домова у савременом 
друштву. Том приликом указано је на евентуалну могућност њихове пренамене у 
складу са савременим потребама. 

У својству коаутора у раду “Industrial Heritage in the Function of Development of Rural 
Areas” на међународном научном скупу у Софији у Бугарској (М34) истакнута је 
позиција напуштених индустријских погона који се налазе у руралним подручјима, као 
и компаративна анализа европских земаља тј њихових искустава на овом пољу. Други 
рад на истом скупу под насловом “Serbian and Bulgarian Village on Balkan Mountains as a 
Tourist Development Potential” репрезентује могућност повезивања пограничних сеоских 
насеља у функцији унапређења квалитета живота у датим срединама.  

Kао један од уредника зборника саопштења међународног научног скупа  „Vlasina 
Encounters 2016“ (M36), и коаутор радова (M34) „Rural Centres in the Context of Social 
Change“ и „Aspect of Revitalization of Socio - Spatial Character of Serbian Rural“ указује 
на последице друштвених и политичких  промена у руралном простору, посебно се 
осврћући грађевине које заузимају централна места у просторно-урбанистичкој 
матрици сеоских насеља. Истражујући могућности њихове ревитализације заправо су 
приказане одређене етапе трансформисања сеоских центара у транзиционом процесу. 

Рад у тематском зборнику националног значаја „Kоришћење обновљивих извора 
енергије у оквиру домаћинстава у руралним подручјима“ (М45) представља са друге 
стране истраживање које је имало за циљ критичку процену примене обновљивих 
извора енергије у сеоским срединама. Полазећи од претпоставке да се на тај начин могу 
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остварити одређене економске уштеде и пореске олакшице које могу допринети 
побољшању услова живота у селима, следећи актуелна начела одрживог развоја. 

Kао коаутор изложбе „Препознајете ли боје ...“ (М99) истиче у први план значај 
традиције и културног наслеђа који могу бити искоришћени у смислу савременог 
пројектовања и изградње. Изложба представља један другачији приступ у 
организовању догађаја дефинисан двоструким кодом, тачније односом просторних и 
временских детерминанти виђења Србије у будућности, посредством уметничко-
аналитичке методе. 

Излагањима на 34. и 38. Салону архитектуре (М112), кандидат као коаутор 
монографије „Препознајете ли боје...“ и архитектонско урбанистичког пројекта 
реконструкције и доградње Патријаршијског двора СПЦ у Београду истиче значај  
очувањa традиционалних и културних вредности у домену архитектуре и урбанизма. 

 
4. АНАЛИЗА УТИЦАЈНОСТИ НАУЧНОГ РАДА КАНДИДАТА И ПРЕГЛЕД 
ЦИТИРАНОСТИ ОБЈАВЉЕНИХ РАДОВА  
  
Значај објављених радова кандидата заснива се на доприносу развоја теорије и праксе 
као и унапређења постојећих сазнања у области сеоске и савремене архитектуре у 
руралним подручјима. Анализа утицајности научног рада кандидата, с обзиром на 
кратак период од објављивања већине истраживања (2016), тек треба да достигне 
одређене параметре. У прилог томе свако иде специфичност тематике којом се др 
Милош Аранђеловић бави. 
 
 
5. АНГАЖОВАНОСТ У НАУЧНОМ РАДУ  
 
Ангажовање у научном раду кандидата др Милоша Аранђеловића обухвата учешће (од 
2015. године) у националном 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), 
руководилац проф. др Владимир Мако, редовни професор Архитектонског факултета 
Универзитета у Београду, који је одобрило Министарство просвете, науке и 
технолошког развоја Републике Србије. 
 
Посебан квалитет научног рада др Милоша Аранђеловића представља вишегодишња 
посвећеност истраживањима из области традиционалне и народне архитектуре, као и 
архитектуре у руралним подручјима, са посебним акцентом на послератну изградњу у 
селима Србије. Током самосталних истраживања анализирао је велики број државних и 
политичких одлука које су се конкретно односиле на планирање и изградњу објеката 
јавне намене у селима на територији Републике Србије. Утицајност публикација у 
којима је кандидат објављивао радове заснива се на њиховом међународном карактеру 
и значају у смислу промовисања традиционалног и културног наслеђа Србије. 
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6. АНГАЖОВАНОСТ У РАЗВОЈУ УСЛОВА ЗА НАУЧНИ РАД И ФОРМИРАЊЕ 
НАУЧНИХ КАДРОВА  
 

Научно истраживачки рад др Милоша Аранђеловића, који се првенствено односи на 
докторску дисертацију, представља својеврстан допринос развоју науке у земљи. 
Библиографска грађа кандидата, која је углавном дефинисана у области сеоске 
архитектуре значајно унапређује постојећа сазнања из овог домена, бавећи се 
истовремено историјско-теоријском и савременом проблематиком развоја села у 
Србији. 

Педагошки рад кандидата карактерише рад у настави на Архитектонском факултету у 
Београду од 2009. У том смислу наведен је ангажман на бројним предметима и 
модулима основних и мастер академских студија, као што је у Извештају раније 
наведено. Вишегодишњи рад у оквиру предмета на Департману за архитектуру и 
Депратману за архитектонске технологије указује на посвећеност и истрајност у 
педагошком раду, као и настојање за даљим усавршавањем на том пољу. У  
педагошком раду кандидата такође треба истаћи укључивање у изради курикулума 
студијских програма, са циљем успостављања континуитета квалитета и даљег развоја 
наставног процеса. 

 

7. ЗАКЉУЧАК  

На основу детаљног увида у поднету документацију, Kомисија констатује да научно 
истраживачки рад др Милоша Аранђеловића пружа значајан допринос развоју теорије и 
праксе у научној области Архитектура и урбанизам, са посебним освртом на 
архитектуру у руралним подручјима. Узимајући у обзир релативно кратак период 
учешћа на научно-истраживачком пројекту (од априла 2015.) Истраживање и 
систематизација стамбене изградње у Србији у контексту глобализације и европских 
интеграција, у циљу унапређења квалитета и стандарда становања (ТР 36034), 
Kомисија закључује да су остварени резултати кандидата и више него задовољавајући, 
истичући да је кандидат показао да поседује способност и савеснoст за самосталан 
научно истраживачки рад. 

Учешће на научним скуповима, објављивање радова у темaтским зборницима и 
научним часописима националног и међународног значаја као и одбрањена докторска 
дисертација, резултат су дугогодишњег рада кандитата од последипломских студија на 
Архитектонском факултету у Београду до данас. 

Увидом у резултатe научно-истраживачког, стручног и педагошког рада кандидатa, 
имајући у виду актуелност тема којима се бави, a 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 кандидат др 
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Милош Аранђеловић испуњава потребне услове да буде изабран у научно звање – 
научни сарадник у научној области Архитектура и урбанизам. 
 
Комисија предлаже Наставно-научном већу Архитектонског факултета, Универзитета у 
Београду, да прихвати Извештај и упути предлог Министарству просвете, науке и 
технолошког развоја с циљем наставка процедуре избора др Милошa Аранђеловићa у 
научно звање – научни сарадник. 
 
 
У Београду, 31.05.2017. године 

                                                                             ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ 
 
 
 

                                                                                  ......................................................... 
др  Владимир Мако, редовни професор 

                                                               Универзитет у Београду,  Архитектонски факултет  
 
 
 

                                                                                  ......................................................... 
др Мирјана Ротер Благојевић, ванредни професор 

                                                               Универзитет у Београду,  Архитектонски факултет  
 
 
 

                                                                                  ......................................................... 
                          др Александар Виденовић, доцент 

                                                               Универзитет у Београду,  Архитектонски факултет 
  
 
 

    ......................................................... 
                     др Срђан Шљукић, редовни професор  
Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет 

 


