Образац 4В
В) ГРУПАЦИЈА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА
САЖЕТАК
РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА
ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ ДОЦЕНТА

Назив факултета:
Ужа уметничка област:
Број кандидата који се бирају:
Број пријављених кандидата:
Број кандидата који испуњава
услове за избор у звање
Име пријављеног кандидата
који испуњава услове за избор:

I - О КОНКУРСУ
Архитектонски факултет Универзитета у Београду
Архитектура
Један (1)
Два (2)
Један (1)
др Милан Максимовић, дипл.инж.арх.
II - О КАНДИДАТУ

1) - Основни биографски подаци
- Име, средње име и презиме:
- Датум и место рођења:
- Установа где је запослен:
- Звање/радно место:
- Научна, односно уметничка област

Милан, Душан, Максимовић
28.01.1970.г, Београд
Архитектонски факултет Универзитета у Београду
дипл.инж.арх./Доцент на Департману за архитектуру
Архитектонско пројектовање

2) - Стручна биографија, дипломе и звања
Основне-дипломске студије:
- Назив установе:
Архитектонски факултет Универзитета у Београду
- Место и година завршетка:
Београд, 1996. године
Магистеријум:
- Назив установе:
Архитектонски факултет Универзитета у Београду
- Место и година завршетка:
Београд, 2006.
- Ужа научна, односно уметничка област: Архитектура и урбанизам
Докторат:
- Назив установе:
Архитектонски факултет Универзитета у Београду
- Место и година одбране:
Београд, 2013.
- Наслов дисертације:
Симболички облици стваралачког израза у
архитектонском делу
- Ужа научна, односно уметничка област: Архитектура и урбанизам
Досадашњи избори у наставна и научна звања
2008. и 2013. године – Избор у наставно звање доцент на Департману за архитектуру,
Архитектонског факултета Универзитета у Београду.
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3) Испуњеност услова за избор у звање доцента
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ:

1
2

(заокружити испуњен услов за звање у
које се бира)
Искуство у педагошком раду са
студентима
Позитивна оцена педагошког рада у
студентским анкетама током целокупног
претходног изборног периода

(заокружити испуњен услов за звање у
које се бира)
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Оценa / број година радног искуства
10 (десет) година - Кандидат испуњава наведени
услов
Oцене дате у прилогу Реферата. - Кандидат
испуњава наведени услов

Број реализација, конкурса, изложби, награда и
др

Три репрезентативне референце у ужој уметничкој области за коју се бира у периоду од
последњег избора, из три различите категорије. Комисија издваја укупно 6 (шест) референци
из четири различите категорије:
Приказано дело архитектуре

1 (једно) приказано дело у периоду од избора у
претходно звање.
Пројекат за Јавни, анонимни, једностепени,
отворени урбанистичко-архитектонски конкурс за
део блока 13 на Новом Београду - Београдска
филхармонија, Београд (аутор са Драганом
Марчетићем) - прва награда
Пројекат је приказан на изложбама:
Изложба "Дани архитектуре - Београд будућности",
Хала 2, ниво S, Београдски Сајам Грађевине
SEEBBE 2017., 19.-23. април 2017. године
Изложба конкурсних радова за део блока 13 на
Новом Београду - Београдска филхармонију,
Београд, Урбанистички завод Београда, 2017.
година
Пројекат је публикован:
Блок 13 - Београдска филхармонија, Ентеријер, број
88, , април 2017. године, стр. 157-161.
Каталог изложбе - Отворени анкетни једностепени
анонимни урбанистичко-архитектонски конкурс за
део блока 13 у Новом Београду, Дирекција за
грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.,
децембар 2016, стр. 8-15
Кандидат испуњава наведени услов
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Учешће на
архитектуре

конкурсу

из

области

2 (два) учешћа на конкурсу у периоду од избора у
претходно звање.
Јавни, анонимни, једностепени, отворени,
урбанистичко-архитектонски конкурс дела
Мaкишког поља, ГО Чукарица, Београд, 2017.
Расписивач: Дирекција за грађевинско земљиште и
изградњу Београда Ј.П. (аутор са Драганом
Марчетићем) – прва награда
Јавни, анонимни, двостепени, отворени
архитектонски конкурс за израду идејног решења
реконструкције објекта у Ресавској 40б и пренамену
у Музеј града Београда, улица Ресавска, Београд
(аутор са Драганом Марчетићем) - откуп

Објављено теоријско и/или уџбеничко
дело

Кандидат испуњава наведени услов
2 (два) теоријска и уџбеничка дела у периоду од
избора у претходно звање.
Милан Максимовић: "Контекст и контекстуалност у
архитектонском
разматрању",
ФИЛУМ
XI
међународни научни скуп - Српски језик,
књижевност,
уметност,
Филолошко-уметнички
факултет Универзитета у Крагујевцу, ст. 243-256.
ISBN 978-86-80596-04-4 COBISS.SR-ID 248652556
Milan Maksimović and Miloš Komlenić: „The function of
architecture and the pardigm of functionalism“,
ARCHTHEO ’14 Theory of architecture conference,
DAKAM Publishing, Istanbul, 2014. pp. 115-125. ISBN
978-605-5120-90-0

Кустоски рад на изложби из области
архитектуре

Кандидат испуњава наведени услов
1 (један) кустоски рад у периоду од избора у
претходно звање.
Изложба архитектуре – Миленија и Дарко Марушић.
Организација Друштва архитеката Ваљева.
Галерија Народног музеја Ваљево, 23. 11. – 5. 12.
2017. године.
Изложбу отварио Игор Марић, председник Друштва
инжињера и техничара Србије. У оквиру изложбе
одржана трибина о архитектури Миленије и Дарка
Марушића. Учесници трибине:
Миленија Марушић, Бранислав Митровић, Бојан
Kовачевић и Милан Максимовић.
Кандидат испуњава наведени услов
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ИЗБОРНИ УСЛОВИ:
Заокружити ближе одреднице
(најмање пo два из свих изборних услова)
1. Стручнопрофесионални
допринос

Члан уређивачког одбора или уредник научног/
стручног/уметничког
часописа или зборника радова у земљи или иностранству;
1. Кандидат је био главни и одговорник уредник зборника радова:
2010.
Време архитектуре: Архитектура и урбанизам у Ваљеву
2004-2009, Ваљево, Друштво архитеката Ваљева, ISBN: 978-86-9048631-1, COBISS.SR-ID 173624844
2004.
Време архитектуре: Архитектура и урбанизам у Ваљеву
2002-2003, Ваљево, Друштво архитеката Ваљева, ISBN: 86-904863-0-5,
COBISS.SR-ID 110908684
Иноватор, аутор/коаутор прихваћеног патента, техничког
унапређења, експертиза, рецензија радова или пројеката.
2. Кандидат је рецензент радова:
2017.
Зборника са XI међународног научног скупа одржаног на
Филолошко-уметничком факултету Универзитета у Крагујевцу за секцију
Примењене и ликовне уметности (област Архитектура) /М14/, 2017.
ISBN: 978-86-80596-04-4

2. Допринос академској и
широј заједници

Председник, члан органа управљања, стручних органа и комисија
на факултету или универзитета у земљи или иностранству;
1. Кандидат је при Архитектонском факултету у Београду изабран као:
Члан управног одбора фондације Миланка Терзин, потпредседник УО
од 2016. године.
Председник или члан органа управљања националне или
међународне струковне (професионалне) организације;
2. Кандидат је био председник и члан управног одбора струковних
организација:
1995-2001. Члан УО Друштва архитеката Ваљева
2001-2006. Председник Друштва архитеката Ваљева
2001-2004. Члан УО Савеза архитеката Србије

3. Сарадња са другим
високошколским,
научноистраживачким
установама, односно
установама културе или
уметности у земљи и

Гостовања и предавања по позиву на универзитетима у земљи или
иностранству.
Кандидат је одржао следећа предавања по позиву:
1. Одсек за примењену и ликовну уметност Универзитета у Крагујевцу,
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иностранству

са темом: "Архитектонски дијаграм" у оквиру студијског програма
Унутрашња архитектура, 2017. година.
2. Одсек за примењену и ликовну уметност Универзитета у Крагујевцу,
са темом: "Функција и значење у архитектури" у оквиру студијског
програма Унутрашња архитектура, 2016. година.

III - ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ

Увидом у све елементе укупних радних резултата кандидата
др Милана Максимовића,
а на основу општих услова предвиђених Законом о раду, посебних услова предвиђених
Законом о високом образовању, Статутом Универзитета у Београду, Правилником о
минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду,
Правилником о изменама и допунама Правилника о минималним условима за стицање
звања наставника на Универзитету у Београду, Статутом Архитектонског факултета у
Београду и Правилником о минималним условима за стицање звање наставника на
Архитектонском факултету у Београду, Комисија констатује да кандидат испуњава
потребне формалне и суштинске услове за избор у звање доцента за ужу уметничку
област: Архитектонско пројектовање на Департману за архитектуру Универзитета у
Београду Архитектонског факултета.
Имајући у виду укупан уметнички, стручни, научно-истраживачки и педагошки рад
кандидата, ниво достигнутих резултата и њихову усклађеност са темама које се обрађују
у оквиру уже уметничке области Архитектонско пројектовање:
Комисија закључује да је др Милан Максимовић, испунио све поменуте услове и
предлаже Изборном већу Архитектонског факултета у Београду избор др Милана
Максимовића у звање доцента за ужу уметничку област: Архитектонско пројектовање на
Департману за Архитектуру Универзитета у Београду Архитектонског факултета.
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У Београду, 1. јуна, 2018. године

Чланови Комисије:

•

Александру Вуја, председник комисије
ванредовни професор Универзитета у Београду Архитектонског факултета,

•

Драган Стаменовић, члан комисије
доцент Универзитета у Београду - Архитектонског факултета

•

др Игор Марић, члан комисије
научни саветник, Институт за архитектуру и урбанизам Србије
(у пензији).
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