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                 Образац 4  

В) ГРУПАЦИЈА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА 

 
С А Ж Е Т А К 

РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА  
ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ  

 
 

I - О КОНКУРСУ 
Назив факултета:   Архитектонски факултет Универзитета у Београду 
Ужа научна, oдносно уметничка област:  Архитектонско пројектовање 
Број кандидата који се бирају:   Један (1) 
Број пријављених кандидата:    Један (1) 
Имена пријављених кандидата: 
      Дејан Милетић, дипл.инж.арх. 

 
 

II - О КАНДИДАТИМА 
 
1) - Основни биографски подаци 
- Име, средње име и презиме:   Дејан, Душан, Милетић 
- Датум и место рођења:  30.08.1966.г, Трстеник 
- Установа где је запослен:  Архитектонски факултет Универзитета у Београду 
- Звање/радно место: дипл.инж.арх./ Ванредни професор на Департману за 

архитектуру 
- Научна, односно уметничка област Архитектонско пројектовање 
 
2) - Стручна биографија, дипломе и звања 
Основне студије: 
- Назив установе:   Архитектонски факултет Универзитета у Београду 
- Место и година завршетка:  Београд, 1993.г. 
Мастер:   
- Назив установе:    
- Место и година завршетка:   
- Ужа научна, односно уметничка област: 
Магистеријум:   
- Назив установе: 
- Место и година завршетка: 
- Ужа научна, односно уметничка област: 
Докторат: 
- Назив установе: 
- Место и година одбране: 
- Наслов дисертације: 
- Ужа научна, односно уметничка област: 
Досадашњи избори у наставна и научна звања 

2004.-2012.г. доцент на Катедри за архитектонско 
и урбанистичко пројектовање, Архитектонског 
факултета Универзитета у Београду. 
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2012.-2017.г. ванредни професор на Департману 
за архитектуру, Архитектонског факултета 
Универзитета у Београду. 

 
 

3) Испуњеност услова за избор у звање  редовног професора 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ: 
 
 
 

  
(заокружити испуњен услов за звање у 
које се бира) 

Оценa / број година радног искуства  
 

1 Искуство у педагошком раду са 
студентима 

13 (тринаест) гoдина 
Кандидат испуњава наведени услов 

2 Позитивна оцена педагошког рада у 
студентским анкетама током целокупног  
претходног изборног периода 

оцене у прилогу 1. - Реферата.  
 
Кандидат испуњава наведени услов 

 
 
 

  
(заокружити испуњен услов за звање у 
које се бира) 
 

Број реализација, конкурса, изложби, награда и 
др 

 
3 

 
Шест репрезентативних референци (као минимум) у ужој уметничкој области за коју се бира, 
из најмање три различите категорије, од којих најмање три у периоду од последњег избора 
 

Комисија издваја укупно 9 (девет) референци, по 
следећим категоријама: 

 Реализовано дело архитектуре 2 (два) реализована дела архитектуре, од којих 
једно од избора у претходно звање. -  
 

2013 Стамбено пословни комплекс у ул. Незнаног 
Јунака ( Симе Лозанића ) у Београду, објекти 
А и Б, 

 за које је Милетић добио прву награду на 
позивном конкурсу. ( са М.Мирковић. М. 
Вујовић ), 

 
 Дело је излагано на: 35. Салон архитектуре у 

Београду - Галерија Музеја примењених 
уметности, Београд ; каталог,  ISBN 978-86-
7415-161-7; стр. 44  

 
2004 Стамбено-пословни објекат у Далматинској 

улици,  
  

Објекат је излаган у више наврата, а Комисија 
издваја следеће: 
Венецијанско бијенале, Serbia-New efforts,  
10th International Architectural Exhibition of La 
Biennale di Venezia 2006 

 
Кандидат испуњава наведени услов 
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 Приказано дело архитектуре 2011 Стамбено-пословни објекат у Ђушиној 
улици у Београду, 

 Ана Марија Ковенц  Вујић,Српски архитекти 
/ Serbian architects 2000- 2010, Издавачи: 
Инжењерска комора Србије и Друштво  
архитеката Београда,  

ISBN 978-86-903247-7-4; стр. 86-87. 

Кандидат испуњава наведени услов 
 Учешће на конкурсу из области 

архитектуре 
2 (два) учешћа на конкурсу, од којих једно од избора 
у претходно звање. -  
 

2016 Јавни анонимни, једностепени, отворени 
конкурс за избор најбољег решења за 
вртић у блоку 6 у Подгорици,-друга награда 

 расписивач – Министарство одрживог 
развоја и туризма, Црна гора 

2010 Идејни урбанистичко-архитектонски конкурс 
за решење пет комбинованих дечјих 
установа у Београду 

- прва награда 

расписивач – Друштво архитеката Београда  

Кандидат испуњава наведени услов 
 Изложба дела архитектуре 2 (два) учешћа на изложбама, од којих једно од 

избора у претходно звање. -  
 
2013 Европска награда за архитектуру Mies van der 

Rohe 2013 (биенале), European Union Prize for 
Contemporary Architecture – Mies van der Rohe 
Award 2013 
Излагано: Трг испраћаја на Новом 
Бежанијском гробљу, реализација 
 

2008 Стамбено-пословни комплекс “Форум“ у 
Београду, 30 Салон архитектуре, Музеј 
примењених уметности, Београд 

 
 
Кандидат испуњава наведени услов 

 Учешће у раду жирија на конкурсу из 
области архитектуре 

2 (два) учешћа у раду жирија на конкурсу из 
области архитектуре, од којих једно од избора у 
претходно звање. -  
 

2016 Јавни анонимни, двостепени конкурс за 
идејно решење Комбиноване дечје установе 
у насељу Овча, Београд 

2011 Члан жирија 33.Салона архитектуре у 
Београду  

Кандидат испуњава наведени услов 
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ИЗБОРНИ УСЛОВИ: 
 Заокружити ближе одреднице 

(најмање пo два из свих изборних услова) 
 

1. Стручно-
професионални 
допринос 

1. Члан уређивачког одбора или уредник  научног/ стручног/уметничког 
часописа или зборника радова у земљи или иностранству; 
2. Члан организационог одбора или учесник научних/стручних 
конференција и скупова или уметничких манифестација 
националног/регионалног/међународног нивоа; 
3. Аутор/коаутор пројекта, елабората или студије;  
4. Аутор/коаутор/сарадник у уметничком пројекату у другим уметничким 
областима;  
5. Руководилац или учесник у научном или истраживачком 
пројекту; 

2011 - 14 учествовао у реализацији  научно-
истраживачког пројекта ТП 36035 
“Просторни, еколошки, енергетски и 
друштвени аспекти развоја насеља и 
климатске промене – међусобни утицаји”, 
Министарства за просвету и науку Републике 
Србије. 

6. Руководилац израде пројекта архитектуре, урбанистичког 
пројекта или плана, главни или одговорни пројектант/урбаниста; 
 

2016-17 Одговорни пројектант архитектуре на 
изради пројекта за Стамбено-пословни 
објекат у Блоку 32 на Новом Београду.  

 
7. Иноватор, аутор/коаутор прихваћеног патента, техничког 
унапређења, експертиза, рецензија радова или пројеката. 

2. Допринос академској и 
широј заједници 

1. Председник, члан органа управљања, стручних органа и 
комисија факултету или универзитета у земљи или иностранству; 
 

2012-15.  Продекан за наставу Архитектонског 
факултета Универзитета у Београду. 

 
2. Руковођење или учешће у активностима од значаја за развој и 
углед факултета, односно Универзитета; 
 

  2009-12  председник комисије за тест за полагање 
пријемног испита на Архитенском факултету 
Универзитета у Београду. 

3. Члан стручних и других радних тела и комисија при органима управе 
(министарства,  градска управа, локална управа и др.) или другим 
организацијама значајним за ширу друштвену заједницу; 
4. Председник или члан органа управљања националне или 
међународне струковне (професионалне) организације; 
5. Учешће у раду (чланство у комисијама, радним телима, одборима и 
др.) институција од јавног значаја, научних институција и институција 
културе, струковних (професионалних) организација, националних или 
међународних; 
6. Руковођење или учешће у ваннаставним активностима студената; 
7. Учешће у наставним активностима које не носе ЕСПБ бодове 
(радионице, перманентно образовање, курсеви у организацији 
стручних/професионалних удружења и институција или сл.); 
8. Домаће или међународне награде и признања за унапређење 
образовања, струке и/или науке. 
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3. Сарадња са другим 
високошколским, 
научноистраживачким 
установама, односно 
установама културе или 
уметности у земљи и 
иностранству 

1. Учешће у реализацији пројеката, студија и других научних и 
уметничких остварења са другим високошколским и научно-
истраживачким установама, односно установама културе или 
уметности у земљи или иностранству;  
 

2015 Члан Савета Салона Архитектуре 

 
2. Радно ангажовање у настави или комисијама на другим 
високошколским и научно-истраживачким установама, односно 
установама културе или уметности у у земљи или иностранству;  
3. Учешће у програмима размене наставника и студената; 
4. Учешће у изради и спровођењу заједничких студијских 
програма; 

2013-15 Као продекан за наставу учествовао у раду комисија за 
акредитацију студијских програма и њиховом 
усклађивању са RIBA ( Royal Institute of British 
Architects) 

 
5. Гостовања и предавања по позиву на универзитетима у земљи или 
иностранству. 

 

*Напомена: На крају табеле кратко описати заокружену одредницу 
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III - ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ 
 

 
На основу увида у све елементе укупних радних резултата, Комисија сматра да је ванредни 
професор арх. Дејан Милетић, својим радом и достигнутим резултатима у настави, струци и 
уметности, стекао углед свестраног архитекте и успешног наставника, као и да је током свог 
вишегодишњег рада извршио значајан утицај на стручну и уметничку компоненту дисциплине којом 
се бави и значајно допринео њеном развоју. 
Комисија констатује да кандидат испуњава потребне формалне и суштинске услове за избор у 
звање ванредног професора за ужу уметничку област "Архитектонско пројектовање ".  
 Увидом у све елементе укупних радних резултата в. проф. Дејана Милетића, а у складу са 
одредбама Закона о високом образовању, Минималним условима за избор у звања наставника на 
универзитету које је донео Национални савет за високо образовање, Статута Универзитета у 
Београду, Правилника о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у 
Београду, Статута Архитектонског Факултета и Правилника о минималним условима за стицање 
наставничког звања Архитектонског факултета Универзитета у Београду, Комисија констатује да 
кандидат испуњава потребне формалне и суштинске услове за избор у звање ванредног 
професора за ужу уметничку област "Архитектонско пројектовање" у пољу уметности. 

У том смислу, Комисија има задовољство да предложи Изборном већу Архитектонског 
факултета да прихвати овај извештај и упути предлог Сенату Универзитета да изабере ванредног 
професора арх. Дејана Милетића у звање ванредног професора за ужу уметничку област 
"Архитектонско пројектовање", на Архитектонском факултету Универзитета у Београду. 
 
 
Београд ; 05.12.2017.г.   ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ 
 

 

 

____________________________________________ 

Милан Ђурић, дипл. инж. арх., 

ванредни професор Архитектонског факултета Универзитета 
у Београду, 

 

__________________________________________ 

Александру Вуја, дипл. инж. арх.,  

ванредни професор Архитектонског факултета Универзитета 
у Београду, 

 

____________________________________________ 

др Игор Марић, дипл. инж. арх.,  

научни саветник, у пензији 

 


