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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕПГРАДУ 
АРХИТЕКТПНСКИ ФАКУЛТЕТ 
Брпј: 
Дауум:                    . гпдине 
Б е п г р а д 
 
 
 
Р Е Ф Е Р А Т 
Кпмисије за избпр насуавника за ужу умеунишку пбласу: Ликпвне умеунпсуи на Депаруману за архиуекууру 
 
 
 
Декан Aрхиуекупнскпг факулуеуа, прпф. др Владан Ђпкић је, у складу са иницијауивпм Депарумана за 
архиуекууру, дана 11. маруа 2019. гпдине упууип предлпг Избпрнпм већу Факулуеуа, за: 
a. ппкреуаое ппсуупка за избпр наставника у зваое редпвнпг прпфеспра, за ужу уметнишку 
пбласт: Ликпвне уметнпсти, на Депаруману за архиуекууру, на непдређенп време, са 
пуним радним временпм и 
b. именпваое Кпмисије за припрему реферауа, у сасуаву: 

 мр Бранкп Павић, графишар,  
редпвни прпфеспр Архиуекупнскпг факулуеуа Универзиуеуа у Бепграду; 

 мр Драган Јеленкпвић, вајар, 
редпвни прпфеспр Архиуекупнскпг факулуеуа Универзиуеуа у Бепграду, председник; 

 др ум. Милета Прпданпвић, сликар,  
     редпвни прпфеспр Факулуеуа ликпвних умеунпсуи Универзиуеуа умеунпсуи у Бепграду; 

 
Избпрнп веће Универзиуеуа у Бепграду - Архиуекупнскпг факулуеуа је, на седници пдржанпј 11. маруа 2019. 
гпдине, дпнелп Пдлуку бр.01/500/2-2.2 п расписиваоу Кпнкурса за избпр наставника у зваое редпвнпг 
прпфеспра, за ужу уметнишку пбласт: Ликпвне уметнпсти, на Депаруману за архиуекууру, на непдређенп 
време, са пуним радним временпм и именпваоу Кпмисије за припрему Реферауа за избпр наставника у зваое 
редпвнпг прпфеспра за ужу уметнишку пбласт: Ликпвне уметнпсти, на Депаруману за архиуекууру (у даљем 
уексуу: Кпмисија). 
 
Кпнкурс је пбјављен у лисуу „Ппслпви“ пд 27.3.2019. гпдине, а на пснпву ппщуих услпва предвиђеним Закпнпм 
п раду (“Сл.гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – пдлука УС, 113/17 и 95/18 – аууенуишнп 
уумашеое), и ппсебних услпва предвиђеним шланпм 74. Закпна п виспкпм пбразпваоу (“Сл. гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018 – др. закпн и 73/2018), Суаууупм Универзиуеуа у Бепграду (“Гласник УБ” 201/18), Правилникпм 
п минималним услпвима за суицаое зваоа насуавника на Универзиуеуу у Бепграду (“Гласник УБ” 192/16, 
195/16, 197/17, 199/17 и 203/18), Правилникпм п нашину и ппсуупку суицаоа зваоа и засниваоа реднпг пднпса 
насуавника Универзиуеуа у Бепграду (“Гласник УБ” 200/17), Суаууупм Универзиуеуа у Бепграду - Архиуекупнскпг 
факулуеуа (“Сл. билуен АФ”, бр. 119/18), и Правилникпм п минималним услпвима за суицаое зваоа насуавника 
на Архиуекупнскпм факулуеуу у Бепграду (”Сл.билуен АФ”, бр. 115/17). 
 
Увидпм у кпнкурсни мауеријал примљен пд Ппщуе службе Факулуеуа, Кпмисија је ууврдила да се на Кпнкурс 
благпвременп и на нашин прпписан расписпм, пријавип дана 5. априла 2019. гпдине један кандидау:  
др ум. Милпрад Младенпвић, дипл.сликар, дипл.инж.арх. ванредни прпфеспр Универзиуеуа у Бепграду - 
Архиуекупнскпг факулуеуа (бр. пријаве 02-663/1 пд 05.04.2019. гпдине). 
 
Накпн увида у мауеријал ппднеу у пријави, Кпмисија је кпнсуаупвала да је кандидау ппднеп сву ппуребну 
дпкуменуацију дефинисану услпвима расписанпг кпнкурса, и на пснпву ое ппднпси следећи: 
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Р Е Ф Е Р А Т  
п пријављенпм кандидауу 

 
Пвај Реферау садржи: 
- Ппдауке п кандидаукиои 
- Испуоенпсу пснпвних, пбавезних и избпрних услпва  
- Пцену пбавезних и избпрних услпва 
- Зaкљушнп мищљеое и предлпг Кпмисије 
 
 
 
 

ППДАЦИ П КАНДИДАТУ 
 
 
 
ПСНПВНИ БИПГРАФСКИ ППДАЦИ КАНДИДАТА 
 
 
др ум. Милпрад Младенпвић, ванредни прпфеспр  
 
Рпђен је у Бепграду 21.04.1966. гпдине.  
 
Образпваое: 
Диплпмирап је на сликарскпм пдсеку Факулуеуа ликпвних умеунпсуи Универзиуеуа умеунпсуи у класи прпф. 
Мпмшила Анупнпвића 1994. 
Диплпмирап је на Архиуекупнскпм факулуеуу Универзиуеуа у Бепграду кпд менупра прпф. Милана Лпјанице 
1996. 
Магисурирап је из пбласуи Цртеж на ппследиплпмским суудијама на Факулуеуу ликпвних умеунпсуи 
Универзиуеуа умеунпсуи у Бепграду кпд менупра прпф. Чедпмира Васића 1999. 
Пдбранип је Умеунишки дпкупрски прпјекау  "Неппсредни кпнуексуи – вищемедијска прпсупрна ппсуавка" на 
Факулуеуу ликпвних умеунпсуи Универзиуеуа умеунпсуи у Бепграду кпд менупра прпф. др ум. Милеуе 
Прпданпвића 26. фебруара 2018. и уиме суекап зваое дпкупра умеунпсуи – ликпвне умеунпсуи.   
 
Прпфесипнална активнпст: 
Прпфесипналну акуивнпсу заппшиое низпм ликпвних инуервенција у галерији Сууденускпг кулуурнпг ценура у 
Бепграду 1994/1996.гпдине. Накпн упга ушесувује у већем брпју групних и сампсуалних излпжби и радипница из 
пбласуи визуелних умеунпсуи и архиуекууре. 
Члан је Удружеоа ликпвних уметника Србије пд 1995., Савеза архитеката Србије и Друщтва архитеката 
Бепграда. 
Сарадник  је у вище прпјекауа Радипнице 301 на Архиуекупнскпм факулуеуу у Бепграду 1996/1998., и групе за 
прпјекупваое и едукацију Machin a  из Бепграда 1999/2000. 
Дпбиуник је већег брпја награда из пбласуи визуелних умеунпсуи и архиуекууре. Три пууа је биран у селекцију 
излпжбе Критишари су изабрали у Кулуурнпм ценуру Бепграда и уп 1997., 1998. и 2002. гпдине. Дпбиуник је ури 
награде Пкупбарскпг салпна у Бепграду, 2000. и 2003. и 2014. гпдине. 
Оегпва најзнашајнија ушещћа на излпжбама су у Бикинихаусу у Берлину 2003., у бешкпј Сецесији 2004., у Музеју 
савремене умеунпсуи у Бепграду 2005., и 2012., на 10. бијеналу архиуекууре у Венецији 2006. кап и у Салпну 
Музеја савремене умеунпсуи Бепград 2011.      
 
За време и накпн суудија архиуекууре сарађује кап хпнпрарни сарадник у изради вище прпјекауа и кпнкурсних 
елабпрауа у архиуекупнским уимпвима Регипналнпг завпда за защтиту сппменика културе у Смедереву, 
Суудију арх.P.Granger-а и M.Lahlou-а и у Art et decoration reunis mr A.Nano-a  у Casablanca, Maroc; у 
Енергппрпјекту, Урбанизам и архитектура Д.Д., у Тиму за урбанизам, кап и у приваунпм предузећу за 
прпјекупваое Бирп 59  из Бепграда. 
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Ауупр је вище кпнкурсних радпва, прпјекауа и реализпваних архиуекупнских пбјекауа, махпм енуеријера. 
Такпђе, Младенпвић је ауупр једнпг брпја псувареоа из пбласуи примеоених умеунпсуи, сценпграфије и 
дизајна. 
Члан је Управнпг пдбпра Савеза архиуекауа Србије пд 2006. дп 2011. гпдине.  
Има функцију главнпг и пдгпвпрнпг уредника шаспписа Forum Савеза архитеката Србије и Друщтва 
архитеката Бепграда 2007. и 2008.гпдине, ради на кпнцепуу нпвпг издаоа и уређује бр.53, а накпн упга 
ппсуаје сарадник редакције. Кап главни и пдгпвпрни уредник дпбиуник је признаоа у кауегприји Публикације 
30. Салпна архиуекууре у Музеју примеоене умеунпсуи за шасппис Forum, "за нпви присууп архиуекупнскпј 
перипдици кпд нас", у Бепграду 2008. гпдине. Уредник је пеупг брпја шаспписа SAJ (Serbian architectural journal) 
за 2013. гпдину кпга уздаје Архиуекупнски факулуеу Универзиуеуа у Бепграду са уемпм издаоа About and around 
Curating. 
Jедан је пд псниваша Друщтва за естетику архитектуре и визуелних уметнпсти Србије (ДЕАВУС) 
2008.гпдине, кпје пбнавља рад 2012. Такпђе, један је пд псниваша Независнпг умеунишкпг удружеоа Трећи 
Бепград (Уметнишке Задруге Трећи Бепград) и ппупредседник је Управнпг пдбпра Удружеоа пд 2010. гпдине, 
са кпјим је, између псуалпг, излагап у Салпну Музеја савремене умеунпсуи 2011., на Independent Art Fair 
Supermarket у Супкхплму и у Piramid Sanat у Исуамбулу 2012. Удружеое напущуа 2012. Члан је Удружеоа 
Прпстпр кпје се акуивнп бави ару-уерапијпм пд 2011. гпдине. 
 
Ради на Архитектпнскпм факултету Универзитета у Бепграду пд щкплске 1995/1996. гпдине, првп кап 
хпнпрарни сарадник, да би у зваое асистента приправника бип изабран је 1996., у зваое асистента 2000., а у 
зваое дпцента 2004. гпдине.  
Ванредни прпфеспр је на Департману за архитектуру Архитектпнскпг факултета Универзитета у Бепграду пд 
2009. гпдине.  
2014. гпдине реизабран је у зваое ванреднпг прпфеспра.   
Шлан је Савета Архитектпнскпг факултета пд 2009. дп 2012. и заменик председника Савета пд 2018. гпдине. 
 
 
 
 

1. РЕЗУЛТАТИ УМЕТНИШКПГ И СТРУШНПГ РАДА 
 

 
1.1. Јавнп излагаое уметнишкпг дела на сампсталним излпжбама 

 
а) У тпку избпрних перипда у зваоу ванреднпг прпфеспра 
 
- Библиптека, прпсупрна инсуалација, Умеунишки ценуар Универзиуеуске библипуеке Светпзар Маркпвић, 

Булевар Краља Александра 71, Бепград, 13.јул – 04.сепуембар 2009. 
- Homage to Bauhaus, Richter, Hirst, Oikos and others, свеулпсна инсуалација у клубу Shark, ппвпдпм 

пувараоа клуба у кпмплексу Веслашкпг клуба у Смедереву, 2009.  
- [STRAH OD NIŠTA], кусупс Галерије У. Ппппвић, главни кусупс Д. Среуенпвић, прганизација Музеј савремене 

умеунпсуи Бепград, Салпн музеја савремене умеунпсуи Бепград, 29.април-29.мај 2011. (Излпжба је 
укљушена у прпграме Уметник кап публика 11.05.2011. и Нпћ Музеја 2011. 14.маја 2011.) 

- Излагаое, фпуп-инсуалација, Галерија Блпк – Нпви Бепград, Бепград, мару – април 2014.    
- Без назива *реш РАТ+, прпсупрна инуервенција, Галерија Кулуурнпг ценура Рибница, Краљевп, пкупбар 

2015. 
- Без назива *курспр 122*+, инсуалација у галеријскпм прпсупру, Галерија Ценура за ликпвнп пбразпваое 

Шуматпвашка, Бепград, пкупбар-нпвембар 2015.  
- Неппсредни кпнтексти, Ликпвна галерија Кулуурнпг ценура Бепград, Бепград, 17.нпвембар – 11.децембар 

2016. ( Излпжба је укљушена у прпграм 56. Пкупбарскпг салпна ппд називпм Љубавни занпс / Прплазна 
емпција у савременпј уметнпсти кап излпжба награђенпг ауупра наградпм Кулуурнпг ценура Бепград на 
55. Пкупбарскпм салпну 2014.) (Излпжба је деп међунарпднпг прпграма Пкупбарскпг салпна)  
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(уакпђе, излпжба је укљушена у прпграме: Дпбре навике – щетоа крпз савремену уметнпст Бепграда у 
прганизацији Ремпнт – независна умеунишка аспцијација, Бепград, 19.11.2016., кап и КЦБ радипнице за 
младе у кпнцепцији и прганизацији др ум. А.Недељкпвић, 19.11.2016.)  

- Intervencije / Interveniálás, Savremena galerija Subotica / Kortars Galeria Szabadka, mart 2017. / Marcius 2017.  
- Без назива *либеле у Гпсппдар Јевремпвпј 12+, кусупс Ф. Кпвашевић, Галерија Кулуурнпг ценура Шабац, 

Шабац, 04. – 15. децембар 2017. 
 
  
б) У ранијем перипду  

 
- Pinacoteca, цруежи и мпдуларне кпнсурукције, Галерија Сууденускпг кулуурнпг ценура, Бепград, јул 1994. 
- Интервенција (Ппдражаваое), Галерија Сууденускпг кулуурнпг ценура, Бепград, нпвембар 1994. 
- Интервенција (Кпрекција перспективе), Галерија Сууденускпг кулуурнпг ценура, Бепград, јануар 1995. 
- Интервенција (Знак и прпстпр), Галерија Сууденускпг кулуурнпг ценура, Бепград, април, 1995. 
- Esoterikos, ликпвна инуервенција на techno rave-у, Гаража мпсуарске пеуље, Бепград, пкупбар 1995. 
- Макета у свпм прпстпру / Фптпграфија у свпм прпстпру, Галерија  Сууденускпг кулуурнпг ценура, Бепград, 

јануар 1996. 
- Цртежи, Редакција шаспписа Реш, Македпнска 15, Бепград, јун 1996. 
- LINK ( Излпжба цруежа ), магисуарска излпжба ппд менупрсувпм прпф. Ч.Васића, Галерија ФЛУ, Бепград, 

сепуембар 1999. 
- Интервенције у прпстпру клуба Енигма, Дпм кулууре Смедеревп, Смедеревп, сепуембар 2000. 
- Електрплиза ( дигитални радпви Милпрада Младенпвића и Срђана Стпјкпвића ), прпдукција Reactor 

system, Музеј у Смедереву, 08.11.2001. 
- Излпжба струшнп-уметнишких пствареоа, Сала 200 Архиуекупнскпг факулуеуа Универзиуеуа у Бепграду, 

пкупбар-нпвембар 2003. 
- Коига, print инсуалација, Салпн 77 (прпсупр суаре чамије у Нищкпј уврђави), Галерија савремене ликпвне 

умеунпсуи Нищ, мај 2005. 
- Enigma 2005 / printinstalation and interior /, инсуалација ппвпдпм пувараоа клуба Enigma вл. Н.Мищића у 

Дпму кулууре у Смедереву, пкупбар 2005. 
- Мистишна река / фпуп инсуалација /,  клуб Adagio вл.Д.Гуслпва на Веслашкпм клубу у Смедереву, нпвембар 

2005. 
- Аула_100 / аудип-видеп инсуалација ппвпдпм пријемнпг испиуа 2006 на Архиуекупнскпм факулуеуу /, 

кпауупр Д.Грба ( Факулуеу ликпвних умеунпсуи, Бепград ), прпграмираое Н.Ппппв, Аула уехнишкпг 
факулуеуа, Бепград, јун 2006. 

- Documents / излижба струшнп-уметнишких пствареоа, Сала 200 Архиуекупнскпг факулуеуа Универзиуеуа у 
Бепграду, пкупбар 2008. 

 
 

1.2. Јавнп излагаое уметнишкпг дела на кплективним жирираним излпжбама и манифестацијама  
 
а) У тпку избпрних перипда у зваоу ванреднпг прпфеспра 
 

- BEOGRAD: NEMESTA. Umetnost u javnom prostoru ׀ BELGRADE: NONPLACES. Art in public space, 
М.Младенпвић: инсуалација cartoncity са десне суране мпсуа Газела ка Нпвпм Бепграду, М.Младенпвић, 
Л.Младенпвић: прпјекау cartoncity / jedna utopijska verzija, у пквиру међунарпдне излпжбе кусупса 
У.Ппппвић и Д.Дражић, Музеј савремене умеунпсуи Бепград, парунер излпжбе KULTURKLAMMER, Centar za 
kulturne interakcije, ценурална ппсуавка: Салпн Музеја савремене умеунпсуи, Бепград, јул-сепуембар 2009. 
(Излпжба са међунарпдним ушесницима) 

- Сви гпвпре / видеп инсталација 455', у пквиру излпжбе ПКПЛНПСТ / 50. Пктпбарски салпн, умеунишака 
дирекупрка Б.Анђелкпвић (Младенпвић је један пд кпауупра видеп инсуалације Бранислава Супјанпвића), 
Музеј 25.мај - Музеј исуприје Југпславије, Бепград, пкупбар-нпвембар 2009. 

- Прпппзиција – Рефлексија, излпжба ликпвних радпва насуалих кап реакција на кпмуникацију у пквиру 
радипнице визуелних умеунпсуи Раскрщћа Фесуивала умеунпсуи младих у Ваљеву менупра И.Шпщкића, 
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Галерија Умеунишкпг ценура Универзиуеуске библипуеке Светпзар Маркпвић, Бепград, нпвембар-
децембар 2009. 

- Шукаришки ликпвни салпн 2009, у селекцији Умеунишкпг савеуа: Ј.Денегри, А.Ђурић, С.Пекпвић, 
Д.Здравкпвић, ппкрпвиуељи: Градска ппщуина Чукарица, Секреуаријау за кулууру града Бепграда, Галерија 
'73, Банпвп брдп, Бепград, 18.12.2009-21.01.2010. 

- NATURE & ART / project, међунарпдна излпжба умеунишкпг дирекупра Ђ.Суанпјевића, меначер прпјекуа 
А.Ђукић, прганизација VA (Ваљевска акција), у пквиру фесуивала Раскрщће 2010., Ваљевп 2010. (Излпжба 
са међунарпдним ушесницима) 
а.   Галерија Нарпднпг музеја Ваљевп, јул-авгусу 2010. 
б. Галерија Куће легауа, Кнез Михајлпва улица, при Задужбини Илије Кпларца, Бепград, нпвембар 2010. 
(Наппмена: репризнп излагаое вреднује се крпз дппринпс академскпј и щирпј заједници) 

- Rorcharch, Rorsharsh / ili ja du da ti pokažem neke slike, a ti deš da mi kažeš sve što je na njima, у селекцији 
Ј.Спајић, прганизација Дпм пмладине Бепграда, Галерија Магацин у улици Краљевића Марка 8 (Псмица), 
Бепград, 03-13. нпвембра 2010. 

- Трећа излпжба Арт маркета / 30 ликпвних уметника савремене српске сцене / тема излпжбе: Св.Сава, 
Прпсветитељствп. . ., рад изабран на кпнкурсу у прганизацији SCASA (Udruženje za podršku savremenoj 
srpskoj umetnosti), Музеј Краља Пеура I Великпг Пслпбпдипца, Сеоак, Бепград, јануар-фебруар 2011. 
(Излпжба са међунарпдним ушесницима) 

- Тпплп местп / уметнишки дпгађај (инсталација псам уметника шланпва удружеоа Трећи Бепград) / 
Птвараое Галерије Трећи Бепград, Галерија Трећи Бепград, Дунавска пбала, Паншевашки пуу б.б., Бепград, 
20.мару 2011. 

- Mikser festival 2011 / Mikser X-Change zona / NATURE & ART projekat, селекупр прпјекуа С.Јаоић, Миксер 
2011 - међунарпдни фесуивал разлишиуих медијских дпгађаја, Силпси Житпмлин магацина, Лука Бепград, 
25-29.мај 2011. (Излпжба са међунарпдним ушесницима) 
(у пквиру фесуивала пдржана је и урибина „ Nature & Art “- aktivizam ispred umetničkih dela у вези 
презенуације прпјекуа Nature & Art, Green Amphitheater (deo zelene zone Mikser festivala), Миксер брпд - 
1.нивп, Лука Бепград, 25.05.2011.) 

- Presentation and Exibition / and Couple hours in Maribor / NATURE & ART project, curator S.Janjic, art director 
Dj.Stanojevic, supported by Fundacija Son:Da, Gallery Ex-Garage, Gregorčičeva 56, Maribor (Slovenia), July 1-14, 
2011. (Међунарпдна излпжба)  

- Трећи Бепград / уметнишке инсталације и презентација Удружеоа, кусупс У.Ппппвић, главни кусупс 
Д.Среуенпвић, прганизација Музеј савремене умеунпсуи Бепград, Салпн музеја савремене умеунпсуи 
Бепград, 20-31.јул 2011. (Излпжба са међунарпдним ушесницима) 
(у пквиру излпжбе пдржан је први Transitory Network Forum у прганизацији MoTA – Museum of Transitory 
Art из Љубљане ( Слпвенија ) са симппзијумпм и презенуацијама у кпјима ушесувују: МпТА – Muzej 
tranzitorne umetnosti, Tredi Beograd, WRO art centar (Wroclaw), CIANT (Prague), BIS – Body Process Arts 
Association (Istanbul), Transartist (Amsterdam), кап и низ презенуација међунарпдних исураживашких 
радпва. Такпђе, у пквиру излпжбе предсуављена је и прганизација Прпупк из Баоа Луке) 

- Кплективни сан (Велики сан) / уметнишки дпгађај кап реакција на излпжбу Виртупзи пбмане мпскпвске 
групе Кплективне акције, у сарадои са группм Кплекуивне акције (Кпллективные действия, Рпссия), 
KunstOST (Österreich) и В.Павлпвићем, Галерија Трећи Бепград, Бепград, 29-30.пкупбар 2011. (Излпжба са 
међунарпдним ушесницима)  

- ISTORIJSKI OKVIR SEDANJA (ambijenti za osluškivanje glasova prošlosti), autori projekta Z.Erid, S.Vukovid, 
organizacija Muzej savremene umetnosti Beograd i Centar za vizuelnu kulturu MSUB uz podršku ERSTE Stiftung, u 
saradnji sa INEXExpeditio, M.Mladenovid je mentor ambijentalnih radova i postavke, M.Savid Mipi je mentor 
realizovanih ambijentalnih muzičkih kompozicija, INEX FILM, Beograd, 11.11.11.  

- SUPERMARKET 2012 / Stockholm Independent Art Fair, P.Raud, A.Ribbung, M.Sandell, author participtes with 
the NUA Tredi Beograd (Belgrade, Serbia), Kulturhuset Stockholm, 17-19. February 2012. (Међунарпдна 
излпжба) 

- Ја вплим и уметнпст других / Трећи Бепград, излпжба пп ппзиву Савеуа ГСУС у пквиру кпје је свакп пд 
ауупра из групе Трећи Бепград ппзвап пп једнпг умеуника са кпјим је извпдип заједнишку инсуалацију, 
Галерија Савремене умеунпсуи Смедеревп, Смедеревп, април 2012.  
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- Uzemljenje / Nature & Art Project (u okviru programa festivala : Environment, performance, urbanism, visual 
arts), selektor Đ.Stanojevid, Mikser Festival 2012, direktorski tim: I.Lalid, M.Lalid i D.Dražid, Španska kuda, 
Savamala, Beograd, 25.05-02.06. 2012. (Излпжба са међунарпдним ушесницима)  

- ŠTA SE DOGODILO SA MUZEJEM SAVREMENE UMETNOSTI / Neizložba dokumentacije, umetničkih intervencija i 
enterijera zgrade, autor koncepcije D.Sretenovid, kustosi A.Dolinka, U.Popovid, D.Sretenovid, Muzej savremene 
umetnosti, Novi Beograd, 23/06/2012-30/09/2012. (Излпжба са међунарпдним ушесницима) 

- Izložba radionice Nature & Art u Osečini 2011. godine, umetnički direktor Đ.Stanojevid, organizacija Nature & 
Art, Galerija Osečina pri Kulturnom centru u Osečini, Osečina, avgust 2012. 

- Belgrade art fair, Belgrade art fair team: N.Hallberg, S.Pehrsdotter, D.Stojkov, u organizaciji Formverk (art zone) i 
MOBA, prezentacija udruženja Third Belgrade, Kulturni centar Beograda, Belgrade, 25-28 October 2012. 
(Излпжба са међунарпдним ушесницима)  

- INTERNATIONAL UNDERGROUND, curator: Bedry Baykam, author participtes with the NUA Tredi Beograd, 
Piramid Sanat, Istambul, October 18 – November 26, 2012. (Међунарпдна излпжба) 

- Спппћанска виђеоа 2012., излпжба ппвпдпм ликпвне кплпније у Спппћанима кпд Нпвпг Пазара, селекупр 
сазива Љ.Јелисавац Кауић, прганизаупр Кулуурни ценуар Нпви Пазар уз ппдрщку Минисуарсува пдбране 
Републике Србије, Управе за пднпсе са јавнпщћу, Мала галерија Дпма Впјске Србије, Бепград, 27.фебруар – 
13.мару 2013. 

- Šta je smešno ?! / internacionalni projekat: Procvetaj (11 Open Art Festival), autor projekta K.Stankovid-
Bjegovid, selektori V.Radovanovid, K.Stankovid-Bjegovid, N.Šindik, Paviljon Cvijeta Zuzorid, Beograd, 19 – 
31.8.2014 (Излпжба са међунарпдним ушесницима)  

- Linije vremena / DOKUMENTI 1981–2012... / 16. Bijenale umetnosti, selektor i kustos S.Vuksanovid, Kulturni 
centar Pančeva – Galerija savremene umetnosti, Pančevo, 17.septembar – 10.oktobar 2014.  

- Stvari koje nestaju / 55. Oktobarski salon, kustosi Nikolaus Šafhauzen i Vanesa Džoan Miler, organizator Kulturni 
centar Beograda, izložba u Muzeju grada Beograda, Resavska 40b, Beograd, 19/9 – 02/11/2014. (Излпжба са 
међунарпдним ушесницима) 

- Излпжба ликпвне кплпније Чачак 2014., селекупр В.Пеурпвић, Ликпвни салпн, Дпм кулууре Чашак, Чашак, 
нпвембар 2014. 

- Beograd / Istra, Izložba članova ULUS-a, kustos N.Cerovid, organizacija Zajednica Srba Rovinj – Rovigno Istarske 
županije, ULUS – Beograd i Zavičajni muzej grada Rovinja, Zavičajni muzej grada Rovinja, 2014. (Међунарпдна 
излпжба) 
Излпжба је реализпвана у следећим галеријским прпсуприма: 
а. Zavičajni muzej grada Rovinja, Rovinj, 6.studeni – 15.prosinac 2014.  
b. Srpsko kulturno društvo Prosvjeta, Ambasada Republike Srbije u Zagrebu, Zagreb, 17.prosinac 2014 – 
15.siječanj 2015.  
c. Centar za kulturu Svilajnac, Svilajnac, 20.mart  – 13.april 2015. 
d. Dom kulture Gračanica, Gračanica, 3. – 10. jun 2015   
e. Studentski centar Priština, Kosovska Mitrovica, 12. – 18. jun 2015. 
f. Dom kulture Sveti Sava, Štrpce, 20. – 28. jun 2015. (Наппмена: репризнп излагаое вреднује се крпз 
дппринпс академскпј и щирпј заједници) 

- Work in progress / Излпжба уметнишке кплекције Щуматпвашка, кусупс К.Маринкпвић, Галерија Дпма 
пмладине Бепграда, Бепград, 16. – 21. децембар 2014.  

- Umetnost / psihijatrija, izložba radova osoba sa problemima mentalnog zdravlja (Mladenovid je jedan od 
saradnika u okviru projekta kao član organizatora izložbe Udruženja Prostor), organizacija Udruženje Prostor, 
Galerija Doma omladine Beograda, Beograd, 26.11– 1.12.2014., Beograd 

- Щуматпвашка / Кплекција 2015., селекција К.Маринкпвић, Галерија Кулуурнпг ценура Ппжега, Ппжега, 
06.08. – 01.09.2015. 

- Da li ste vi normalni ?, selekcija: Udruženje Prostor, završna izložba povodom godišnjeg projekta Udruženja 
(podržanog od strane Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije i Heartefact fondacije), Galerija Doma 
omladine Beograd, Beograd, 12.1-24.1.2016. 

- Фптпграфија у уметнишкпј кплекцији Щуматпвашке, излпжба у пквиру манифесуације Бепградски месец 
фптпграфије, кусупс К.Маринкпвић, галерија Суепенищуе, Бепград, април 2016.    

- Прирпда и уметнпст, селекција Ђ.Суанпјевић, избпр из кплекције Nature & Art - Псешина, Галерија Дпма 
кулууре Чашак, јул-авгусу 2016., Чашак (Излпжба са међунарпдним ушесницима) 
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- ПАРПВИ – излпжба уметнишке кплекције Щуматпвашка, кусупс К.Маринкпвић, Ликпвна галерија 
Кулуурнпг ценура Врбас, Врбас, 27.јул – 19.авгусу 2016. 

- Шију песму певам / 5. међунарпдна бијенална ликпвна манифестација Библиптека – Отвпрена коига 
Балкана, прганизација и селекција Б.Плазинић, Ценуар за визуелна исураживаоа Круг, ппсуавка у Дпму 
кулууре Чашак, нпвембар 2016. (Излпжба са међунарпдним ушесницима) 

- Нпвембарски салпн визуелних уметнпсти 2016, селекција С.Нпвшић, прганизација Удружеое ликпвних и 
примеоених умеуника Краљевп и Нарпдни музеј Краљевп, Галерија Нарпднпг Музеја Краљевп и Галерија 
Удружеоа ликпвних и примеоених умеуника Краљевп, Краљевп, нпвембар 2016.  

- Прпстпр: Цртеж и Слика / 60 гпдина Збирке радпва Кабинета за Ликпвне фпрме Архитектпнскпг 
факултета Универзитета у Бепграду, ауупри излпжбе прпф. мр Б. Павић, прпф. мр Д. Јеленкпвић, 
ван.прпф. мр М. Младенпвић, ван.прпф. др М. Цвеуић, асс др И. Шулеуић, прпдукција Архиуекупнски 
факулуеу Универзиуеуа у Бепграду, Аула зграде Архиуекупнскпг факулуеуа, децембар 2016. 

- Autogol / Od autoironije do autoistorizacije, kustoskinja dr M.Dirid, produkcija ZMUC (Zemunski mali umetnički 
centar), Sala Milan Grol, Zadužbina Ilije M. Kolarca, Beograd, decembar 2016. – januar 2017.  

- Пстали радпви, прпјекау и избпр С.Супјанпвић, прпјекау у пквиру међунарпдне излпжбе кусупскиое 
Б.Ћирић Када се други сусреће са другим другим, Кулуурни ценуар Бепграда, Галерија Ппдрум, Бепград, јун 
2017. (Излпжба са међунарпдним ушесницима) 

- 10 godina Magacina, program povodog jubileja rada Kulturnog centra Magacin, Mladenovid učestvuje u 
programu izložbe Zemunskog malog umetničkog centra (ZMUC) Spontani arhiv ZMUC, Magacin u Kraljevida 
Marka 4-8 – prostor Radionica, 08. – 11. jun 2017., Beograd 

- Излпжба 38. сусрета акварелиста / Уметнишка кплпнија Ешка, селекупр С.Ппппв, Савремена галерија 
Зреоанин, Зреоанин, сепуембар 2017.  

- Стварати заједнп – Видети себе у делу другпг (Co–Create, se voir dans lˋ oeuvre de lˋ autre) – Прпстпри кпји 
се деле, излпжба кап резулуау прпјекуа сарадое Универзиуеуа Трпа Ривјер у Квебеку (UQTR) и Факулуеуа 
ликпвних умеунпсуи у Бепграду, кппрдинаупри прпјекуа М.М.Павлпвић и А.Л.Младенпвић, кап и излпжба 
прпјекуа Co-create пдржана у Канади: CO/CREATE_Espaces partagés (Volet II), Organisé par le Groupe URAV 
(Université du Québec à Trois-Rivières) en collaboration avec l’Université des Arts de Belgrade (Serbie), 
Commissaires: Lorraine Beaulieu et Philippe Boissonnet (Québec, Canada), Milivoj Misko Pavlovid et Aleksandar 
Leka Mladenovic (Serbie), Galerie R3 Université du Québec à Trois-Rivières (Canada), 21 juin – 13 juillet 2018; 
(Међунарпдна излпжба) 
Излпжба је у Србији реализпвана у следећим галеријским прпсуприма: 
а. Галерија савремене ликпвне умеунпсуи Нищ – Павиљпн у Тврђави, Нищ, сепуембар 2017. 
б. Галерија Факулуеуа ликпвних умеунпсуи Унверзиуеуа умеунпсуи у Бепграду, рад је реализпван и 
излпзима Галерије, нпвембар 2017. 
в. Градска галерија Ужице, Сланущка 10, Ужице, децембар 2017. 
г. Савремена галерија Субпуица / Kortars Galeria Szabadka, фебруар 2018. / Február 2018. 
д. Галерија Кулуурнпг ценура Шабац, излпжба у пквиру прпграма пбележаваоа Дана франкпфпне Канаде 
у Шапцу, 22. мару 2018. (Наппмена: репризнп излагаое вреднује се крпз дппринпс академскпј и щирпј 
заједници) 

- Миленијумски пресек / Излпжба уметнишке збирке Центра за ликпвнп пбразпваое ЩУМАТПВАШКА, 
селекција Ценура за ликпвнп пбразпваое, Умеунишка галерија, Нарпдни музеј Крущевац, Крущевац, јануар 
2018.  

- Уметнпст и стварнпст / XXII Прплећни Анале, урадиципнална ликпвна манифесуација селекупра С. 
Нпвишић, прганизација Ликпвни салпн Дпма кулууре Чашак и Градска библипуека Владислав Петкпвић 
Дис, Ликпвни салпн Дпма кулууре Чашак, Чашак, мај 2018. 

- Излпжба 44. сазива Уметнишке кплпније Милешева, селекција кусупса Ј. Маринкпвић, Галерија Дпма 
кулууре Пријеппље, Пријеппље, авгусу – сепуембар 2018. (Излпжба са међунарпдним ушесницима) 

- Аквизиције 2 / 2014 – 2017, Пткупи и ппклпни уметнишких радпва, радпви из збирке Савремена 
уметнпст Умеунишке галерије Надежда Петрпвић, Умеунишка галерија Надежда Петрпвић, Чашак, 
децембар 2018. 
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б) У ранијем перипду  
 
- Излпжба награђених радпва, ппвпдпм гпдищое излпжбе щкплске 1990/1991. Факулуеуа ликпвних 

умеунпсуи Универзиуеуа умеунпсуи у Бепграду, Галерија Факулуеуа ликпвних умеунпсуи, Бепград, јун 1991. 
- Перспективе XXII, у селекцији З.Ерића, Галерија Андрићев венац, Бепград, јул 1994. 
- Први југпслпвенски ликпвни бијенале младих, селекупрски уим: П.Ћукпвић, Ј.Денегри, Д.Пурещевић, 

Д.Среуенпвић, С.Суепанпв, Кпнкпрдија, Врщац, јул-авгусу 1994 
- Нпви шланпви УЛУС-а, ппвпдпм пријема у шлансувп Удружеоа ликпвних уметника Србије, Павиљпн 

Цвијеуа Зузпрић, Бепград, април, 1995. 
- Ars topiaria, селекција Б.Бурић, радпви из кплпније у Ешкпј, Галерија Факулуеуа ликпвних умеунпсуи, 

Бепград, април 1996. 
- Други југпслпвенски ликпвни бијенале младих, селекупрски уим З.Ерић, Ј.Тплић, С.Вукпвић и А.Е.Бјелица, 

Кпнкпрдија, Врщац, јул-авгусу 1996. 
- Бепградска сцена срединпм деведесетих: аспекти једне нпве генерације, у селекцији С.Вукпвића, 

Галерија ценура за визуелну кулууру  Злаунп пкп, Нпви Сад, сепуембар 1996. 
- 19. Мемпријал Надежде Петрпвић, у селекцији К.Радулпвић, Умеунишка галерија Надежда Пеурпвић, 

Чашак, нпвембар 1996. 
- Критишари су изабрали '97., у селекцији С.Младенпв, Ликпвна галерија Кулуурнпг ценура, Бепград, јануар 

1997. 
- De Valigia, у селекцији Б.Бурић, Главна железнишка суаница, Бепград, јун 1997. 
- Жудоа за живптпм (Фестивал ппсвећен Wilhem Reich-у), прганизација и прпдукција Радипница 301, 

W.R.:301, Б.Павић, Д.Јеленкпвић, Архиуекупнски факулуеу Универзиуеуа у Бепграду, Бепград, 16. нпвембар 
1997. 

- Први интернаципнални бијенале скица и прпјеката - Нпви Сад '97., у селекцији С.Суепанпв, Ценуар за 
визуелну кулууру Злаунп пкп, Нпви Сад, децембар 1997. 

- Критишари су изабрали '98., у селекцији Г.Суанищић, Ликпвна галерија Кулуурнпг ценура, Бепград, јануар 
1998. 

- Иницијум, кпнцепција и пбрада С.Младенпв, Галерија графишкпг кплекуива, Бепград, април 1998. 
- Мајски салпн  '98., ППЛИГРУС ( Ппдунавска ликпвна група Смедеревп ),  Галерија Музеја, Смедеревп, мај 

1998. 
- Другп бијенеле сценскпг дизајна, YUSTAT Ценуар за сценску умеунпсу и уехнплпгију, Музеј примеоене 

умеунпсуи, Бепград, сепуембар 1998. 
- Укуси су разлишити / 39. Пктпбарски салпн, у селекцији Б.Павића, Музеј исуприје Југпславије - Музеј 25. 

мај, Бепград, пкупбар 1998. 
- У рекпнструкцији / 40. Пктпбарски салпн, у селекцији Г.Суанищић, Павиљпн Цвијеуа Зузпрић, Бепград, 

пкупбар 1999. 
- Инспмнија, у селекцији Ј.Весић, И.Јпвића и А.Михајлпвића, прпдукција Ценура за савремену умеунпсу из 

Бепграда, галерија СУЛУЈ, Бепград, фебруар 2000. 
- Case studies: A Book of Facts 1993-1999, прпдукција Rex, Free Б92, Еунпграфски музеј, Бепград, април 2000. 
- Уметнпст 2000., 21. Мемпријал Надежде Петрпвић, у селекцији Б.Димиуријевића, Умеунишка галерија 

Надежда Пеурпвић, Чашак, сепуембар 2000. 
- Millennium off, art on / 41. Пктпбарски салпн, у селекцији Д.Радпсављевић, Павиљпн Цвијеуа Зузпрић, 

Бепград, пкупбар 2000. 
- 7 визуелних тема у делима скулптпра, сликара и архитеката, у селекцији М.Лпјанице, Излпжбена 

галерија Сала 200, Архиуекупнски факулуеу, Бепград, децембар 2000. 
- Нефункципнална места, измещтене функципналнпсти, у селекцији З.Ерића, С.Вукпвића и Х.Мундер, 

БЕЛЕФ, прпдукција Кулуурни ценуар Бепград, Брегалнишка улица, Бепград, 19.јул 2001. 
- Ппставка у прпстпријама Heinrich Boll фпндације, ппвпдпм пувараоа канцеларије, у избпру З.Ерића, 

улица Цинцар Јанка 2, Бепград, нпвембар 2001. 
- Пнтптаутплпгије, прише п пбјектима / Критишари су изабрали 2002, ауупр излпжбе Суеван Вукпвић, 

Кулуурни ценуар Бепграда, Ликпвна галерија, јануар 2002. 
- Укрщтаоа / 10. Бијенале визуелних уметнпсти, Паншевп 2002., у селекцији С.Младенпв И С.Вукпвић, 

прпдукција Галерије савремене умеунпсуи Паншевп, Мала галерија, Паншевп, мај-јун 2002. 
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- Ретрпспектива награђених радпва (1960-2001) - ликпвна умеунпсу  / ZUMINZUMOUT / 43.Пкупбарски 
салпн, кусупс Л.Мереник, Музеј 25.мај - Музеј исуприје Југпславије, Бепград, пкупбар 2002. 

- Прпщиваое, ауупрска излпжба исупришарке умеунпсуи Александре Миршић,  Галерија Задужбине Илије М. 
Кпларца, Бепград, јануар-фебруар 2003. 

- Излпжба радпва Јалпвишке ликпвне кплпније 2003., у селекцији ару дирекупра Б.Никплића : 
а.  Сепска галерија у Јалпвику, Нарпдна библипуека Дища Атић, Владимирци, авгусу 2003. 
б.  Галерија Нарпднпг музеја Шабац, сепуембар-пкупбар 2003. (Наппмена: репризнп излагаое вреднује се 
крпз дппринпс академскпј и щирпј заједници) 

- Цртеж 2003., ауупрска излпжба и селекција радпва прпф. Кпсуе Бпгднпвића, Градска галерија Ппжега, 
сепуембар-пкупбар 2003. 

- Ппзитив / Негатив , 44. Пктпбарски салпн , у селекцији В.Тупаоца, Излпзи Галерије Факулуеуа ликпвних 
умеунпсуи, Бепград, пкупбар 2003. 

- UFO Belgrade / Urban Fog of Belgrade /, curators Srdjan Jovanovic Weiss, Katherine Carl, Sabine von Fischer, 
Stevan Vukovic, organisation Urban Drift, Bikinihaus, Berlin city west, november 2003. 

- Belgrade Art Inc. /  Momente des Umbruchs /, Kuratiert von Stevan Vukovic in Zusammenarbeit mit Marko Lulic, 
Secession Hauptraum, Wien, 01.07.-05.09.2004. 

- П нпрмалнпсти / Уметнпст у Србији 1989-2001. /, ауупри и кусупси излпжбе Б.Анђелкпвић, 
Б.Димиуријевић и Д.Среуенпвић, Музеј савремене умеунпсуи, Бепград, 11.сепуембар-07.нпвембар 2005.  

- Стаклп / 6. интернаципнална уметнишка радипница, селекупр Д.Јеленкпвић, Галерија савремене 
умеунпсуи, Ценуар за кулууру Паншевп, Индусурија суакла Паншевп, сепуембар-пкупбар 2005. 

- Избпр из кплекције Јалпвишке ликпвне кплпније / селекције пд 2002.дп 2005.гпдине, прганизаупр 
Библипуека Дища Атић, Владимирци и Ђенадија Шујић, Галерија СКЦ, Бепград, децембар 2005. 

- Визуелни знак и архитектура / излпжба, предаваоа, видеп прпјекције /, Ценуар за кулууру Паншевп, 
Галерија савремене умеунпсуи, Паншевп, децембар 2005. / уекпђе и у пквиру прпграма Ппеуике 
савремених умеуника и архиуекауа селекупра М.Цвеуић: Ауупрски суав: предсуављаое умеуника Милпрада 
Младенпвића, 15. децембар 2005. 

- Postcards, ауупри прпјекуа А. Миршић и У.Ппппвић, Кулуурни ценуар Бепграда, Ликпвна галерија, Бепград, 
26.јул-13.сепуембар 2006. 

- Щести бијенале сценскпг дизајна, прганизација YUSTAT ( Ценуар за сценску умеунпсу и уехнплпгију ) и 
Музеј примеоене умеунпсуи Бепград, Велика излпжба у Музеју примеоене умеунпсуи, Бепград, 7-
30.сепуембар 2006. 

- Nuovi Svorzi / Serbia, 10. Mostra Internazionale di Architettura – Partecipazioni nazionali, la Biennale di 
Venezia, commissario S.Krunic, curatore M.Perovic, Padiglione Serbia, Giardini, Venezia, settembre-novembre 
2006.   

- Хибриднп –  имагинарнп /  Сликарствп и / или екран  /  П слици и сликарству у еппхи медија, ауупр 
излпжбе др Мищкп Шувакпвић, кусупс Драгпмир Угрен, Музеј савремене ликпвне умеунпсуи, Излпжбени 
прпсупр Музеја, Дунавска 37, Нпви Сад, 21.нпвембар-02.децембар 2006. 

- Пктппус / Међунарпднп бијенале прпщирених медија, art дирекупр Биљана Биба Вицкпвић, прганизација 
УЛУС, Галерија District, Музеј примеоених умеунпсуи и дизајна, Бепград, 03.-23.децембар 2007. 

- S1stema Binario, међунарпдни прпјекау умеунишких инсуалација на Главнпј железнишкпј суаници Бепград, у 
селекцији Adriana Raspoli, Eugenio Viola и Саща Јаоић, Бепградски леуои фесуивал 2008. БЕЛЕФ, 
прганизација Proartorg, Бепград,  јул-авгусу 2008. 

- Библиптека – птвпрена коига Балкана / Земља – Коига – Мапе, бијенални међунарпдни прпјекау 
Б.Плазинића и Ценура за визуелна исураживаоа Круг, у сарадои са Дпмпм кулууре, Нарпдним музејем, 
Градскпм библипуекпм Владислав Пеукпвић – Дис и Турисуишкпм прганизацијпм Чашка, рад у селекцији 
галерије Remont ( Бепград ): 
a. Галерија Сппмен збирке Бпгића Рисимпвића Рисима, Чашак, пкупбар-нпвембар 2008. 
b. Галерија Collegium artisticum / Gradska galerija, Сарајевп, Бпсна и Херцегпвина, јануар 2009. (Наппмена: 

репризнп излагаое вреднује се крпз дппринпс академскпј и щирпј заједници) 
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1.3. Кпмерцијална реализација уметнишкпг дела 
 
а) У тпку избпрних перипда у зваоу ванреднпг прпфеспра 
 

- Пткуп за Кплекцију Галерије савремене уметнпсти Смедеревп (рад Без назива *Сурах пд нищуа+ из 2011., 
пукуп на Кпнкурсу за финансираое умеунишких дела из пбласуи визуелних умеунпсуи за 2014. гпдину 
Минисуарсува кулууре РС)  

- Пткуп за Кплекцију Архитектпнскпг факултета Универзитета у Бепграду (рад Без назива *Спндираое 
уерена+ 3 графике из 2012., пукуп на Кпнкурсу за финансираое умеунишких дела из пбласуи визуелних 
умеунпсуи за 2014. гпдину Минисуарсува кулууре РС)  

- Пткуп за Кплекцију радпва Октпбарскпг салпна Културнпг центра Бепград (рад Без назива *щкплске 
суплице+ из 2014., пукуп на Кпнкурсу за финансираое умеунишких дела из пбласуи визуелних умеунпсуи за 
2015. гпдину Минисуарсува кулууре РС)  

- Пткуп за збирку Савремена уметнпст Уметнишке галерије Надежда Петрпвић, Шашак, (рад Без назива 
*Извесне ппследице+ из 2016. гпдине, пукуп на Кпнкурсу за финансираое умеунишких дела из пбласуи 
визуелних умеунпсуи за 2017. гпдину Минисуарсува кулууре РС)  

- Пткуп за уметнишку збирку Нарпднпг музеја Краљевп, Краљевп, (рад Мпст на Ибру ппсматран из кафеа 
са северене стране Кпспвске Митрпвице из 2016. гпдине,  пукуп на Кпнкурсу за финансираое умеунишких 
дела из пбласуи визуелних умеунпсуи за 2017. гпдину Минисуарсува кулууре РС)  

 
 

1.4. Ушествпваое или впђеое ппсебних уметнишких курсева, семинара или мајстпрских радипница у 
земљи и инпстранству 

 
а) У тпку избпрних перипда у зваоу ванреднпг прпфеспра 
 
- Раскрщће / Фестивал уметнпсти младих – Ваљевп / Радипница визуелних уметнпсти, радипницу впди 

умеуник И.Шпщкић, асисуенуи Ђ.Суанпјевић и С.Трупвац, прганизација Умеунишки ценуар Универзиуеуске 
библипуеке Светпзар Маркпвић, Бепград, Ваљевп 16-19. јул 2009. 

- Брендираое / предаваоа и радипница менупра К.Јпванпвић и Т.Мејухас, у прганизацији независне 
умеунишке аспцијације Прптпк - центра за визуелне кпмуникације, Пмладински ценуар Баоа Луке, Баоа 
Лука, Република Српска, Бпсна и Херцегпвина, мај 2010. (Међунарпдна радипница) 

- NATURE & ART / међунарпдна радипница менупра Б.Мандића (Ппрпдица бистрих пптпка),  умеунишки 
дирекупр Ђ.Суанпјевић, меначер прпјекуа А.Ђукић, прганизација VA (Ваљевска акција), у пквиру фесуивала 
Раскрщће 2010., Камп на реци Градац, Ваљевп, 21.07-25.07. 2010. (Радипница са међунарпдним 
ушесницима) 

- Изрази се цртежпм / креауивна радипница менупра А.Недељкпвић, ппд ппкрпвиуељсувпм Секреуаријауа 
та сппру и пмладину и Ппщуине Суари град, Младенпвић је сарадник радипнице са предаваоима п 
савременпј архиуекуури, пднпсу архиуекууре  и визуелних  умеунпсуи и нашинима пбразпваоа у уим 
пбласуима, Галерија Сууденускпг кулуурнпг ценура, Бепград, пкупбар 2010. 

- Nature & Art kolonija i radionica u Osečini /, умеунишки дирекупр Ђ.Суанпјевић, меначер прпјекуа А.Ђукић, 
прганизација VA (Ваљевска акција), Дпм кулууре Псешина, Псешина, сепуембар 2011. 

- Sedanje grada / realizacija site specific umetničke instalacije u javnom prostoru, radionica u okviru projekta 
Sedanje grada / Politike i prakse uključivanja i očuvanja sedanja u razvoju grada, organizacija Kulturklammer – 
centar za kulturne interakcije, partner projekta Brunch (Mladenovid je mentor radionice organizovane u okviru 
izbornog kursa na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu i u saradnji sa studentima i nastavnicima Fakulteta 
likovnih umetnosti u Beogradu, kao i sa radionicom Izrazi se crtežom koju vodi A. Nedeljkovid, SKC, Beograd), 
Beograd, septembar-decembar 2011. (Радипница кап деп прпграма међунарпднпг симппзијума)  

- Od dionizijskog socijalizma do predatorskog kapitalizma, radionica u organizaciji Centra za vizuelnu kulturu 
Muzeja savremene umetnosti u Beogradu uz podršku ERSTE Stiftung, autori projekta Z.Erid i S.Vukovid, 
Mladenovid je mentor arhitektonske radionice u obrazovanju ambijenata završnog hepeninga u prostoru bivšeg 
Inex Filma i u korelaciji sa M.Savidem-Mipijem koji vodi radionicu sa mladim kompozitorima, Beograd, septembar-
novembar 2011. 
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- ReMind 02, прпјекау и радипница у прганизацији удружеоа Прпстпр, Бепград, ппдрщка Минисуарсувп 
кулууре Републике Србије, М.Младенпвић и Р.Анупнијевић – инуервенције у прпсупру ценура за ару 
уерапију, В.Вељащевић – сурип, прпјекуи у пквиру ару уерапије кпју впди удружеое Прпстпр, Специјална 
бплница за психијауријске бплесуи "Др Славпљуб Бакалпвић", Врщац, сепуембар - нпвембар 2011. 

- Radionica 1: vizionarenje – Pulska grupa / Za Muzil (Pula), Radionica 2: omasovljavanje – Pravo na grad 
(Zagreb), radionice u okviru skupa: Ko gradi grad 2: susreti gradskih entuzijasta i majstora, organizacija: Grupa 
484, STEALTH.unlimited, Kulturni centar REX, podrška Fondacija Heinrich Bőll, Ministarstvo kulture Republike 
Srbije, Kulturni centar REX, Beograd, 18 i 19.novembar 2011. (Радипница са међунарпдним ушесницима) 

- HoopUp radionica / umetničko – edukativna platforma fokusirana na simboličku komunikaciju i društveni aspekt 
umetničke poruke ( www.hoopup.net ), mentori radionice V.Vojvodid Balaž i E.Balaž ( Urtica umetnička grupa ), 
Beograd, februar 2012.  

- Спппћанска виђеоа / Умеунишка кплпнија у близини манасуира Спппћани ппред Нпвпг Пазара, сазив пп 
избпру селекупра Љ.Јелисавац Кауић, прганизација Кулуурни ценуар Нпви Пазар, Спппћани, јул 2012. 

- Pokretne umetničke kolonije (iz grada duhova u umetničke kolonije) / Kuda Bosnida, mentorska kolonija 
M.Mladenovida u sklopu fakultetskog kursa Projekat mobilnih umetničkih rezidencija, u organizaciji ZMUC 
(Zemunskog malog umetničkog centra) i Za Druga Đ.V.Gregovida, Reževidi kod Petrovca (Crna Gora), oktobar 
2013. (Међунарпдна радипница) 

- Opusti se i uživaj (Dan ljudskih prava), radionica u organizaciji Udruženja Prostor, KC Drugstore, Beograd, 
10.12.2013. 

- Ликпвна кплпнија Чачак 2014., селекупр В.Пеурпвић, прганизација: Дпм кулууре Чашак, Дпм – Пвшар баоа, 
21. јул – 28. јул 2014. 

- Радипница Ми смп ту, а ви ?, ауупр кпнцепуа радипнице М.Алексић, прганизација Удружеое Прпстпр, 
Плауп испред Ппщуине Звездара, Бепград, сепуембар 2014.    

- Щта недпстаје ?, умеунишка кплпнија, селекупри Љ.Симпвић (Нарпдни музеј Краљевп), М.Вујащанин (КЦ 
Рибница), прганизација Кулуурни ценуар Краљевп, Дпбре Впде, Гпш, јул 2016.  

- 38. сусрет акварелиста – Уметнишка кплпнија Ешка – Зреоанин, селекција Славица Ппппв, прганизација: 
Савремена галерија Зреоанин, Павиљпн Умеунишке кплпније Ешка, Ешки Кащуел, 28. јун – 03. јул 2017.  

- Уметнишка кплпнија Милещева / 44. сазив међунарпдне кплпније, сазив Савеуа кплпније (председник 
Г.Чпајак), прганизација: Дпм кулууре Пријеппље, Пријеппље, авгусу 2017. (у пквиру прпграма: Младенпвић, 
М., Презентација аутпрскпг рада, јавна презенуација у пквиру 44. сазива, Дпм кулууре Пријеппље, 25. 
авгусу 2017) (Кплпнија са међунарпдним ушесницима) 

 

 

б) У ранијем перипду  
 
- Ars topiaria / Уметнишка кплпнија у Ешкпј, сазив пп избпру Б.Бурић, Савремена галерија Зреоанин, 

Зреоанин, мај 1995.  
- Ликпвни језик несвеснпг / IAO Training, прпф.Ugo Dossi (Munchen), у прганизацији Goethe-institut Serbien, 

Бепград, мај 1995. 
- Летоа ликпвна радипница, сазив кусупса Б. Тпмић, Галерија Сууденускпг кулуурнпг ценура, Бепград, јул 

1995. 
- БепградСуперСада, Montažstroj (Загреб) – Machin a (Бепград), прпдукција Ценпи, пбликпваое прпсупра 

ппзприщне радипнице и сеанси, БИТЕФ уеауар, Бепград, децембар 1999. 
- Art by LakiLine, умеунишка радипница у фабрици пбуће LakiLine, Studio G.P., у селекцији М.Пеурпнијевић, 

Галерија Надежда Пеурпвић у Чашку, Чашак, авгусу 2001. 
- Интернаципнална уметнишка кплинија у Јалпвику , селекција Б.Никплић, сепска галерија Јалпвик и 

нарпдна библипуека у Владимирцима, Јалпвик, авгусу 2003. 
- 6. интернаципнална уметнишка радипница Стаклп, Индусурија суакла Паншевп, селекција Д.Јеленкпвић, 

Галерија савремене умеунпсуи Паншевп, сепуембар 2005. 
- Међунарпдна радипница НИС Петрпл 2006 / Пејсажна архитектура и уметнпст птвпрених прпстпра, ппд 

ппкрпвиуељсувпм  кпмпаније НИС Пеурпл, прганизација Удружеое пејсажних архиуекауа СЦГ, Бепград, јун 
2006. 

 
 
 

http://www.hoopup.net/
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1.5. Ушещће на дпмаћим или међунарпдним кпнкурсима уметнишких дела 

 
а) У тпку избпрних перипда у зваоу ванреднпг прпфеспра 
 
- прпјекат РЕГИСТАР / Кпнкурс за представљаое Републике Србије на 12. Међунарпднпј излпжби 

архитектуре у Венецији 2010. (прпјекат за Павиљпн Републике Србије), мару 2010.  
/са С.Вукпвићем, М.Милпјевић, И.Пеурпвићем и Л.Младенпвићем/ 

- Кпнкурс за идејнп рещеое сппмен-пбележја великану српске и светске науке Милутину Миланкпвићу, 
Бепград, Парк Милууина Миланкпвића, јануар 2013.   

- /ауупр скулпууре З.Кузманпвић, вајар, урбанисуишкп рещеое са арх. Л. Младенпвићем/ 
- Х Е Р П И К / Ппчетак градое [случај: Ппзприште+, први и други круг Кпнкурса за прпјекат 

представљаоа Републике Србије на 15. Међунарпднпј излпжби архитектуре у Венецији 2016. гпдине 
(прпјекат за Павиљпн Републике Србије), 2015/2016. 
/са Љ.Шуоеварић и Л.Младенпвићем а у сарадои са Српскпм дрампм Нарпднипг ппзприщуа Прищтина 
са седищуем у Кпспвскпј Миурпвици ( Н.Тпдпрпвићем и Г.Супјшеупвићем )/ 
ужи избпр за учешће у другпм кругу Кпнкурса  

- Нека врста гпдищоице / у пквиру кустпске кпнцепције Viva Arte Viva / Кпнкурс за предлпг прпјекта за 
представљаое Републике Србије на 57. Међунарпднпм бијеналу савремене уметнпсти у Венецији 2017. 
гпдине ( прпјекат за Павиљпн Републике Србије ), децембар 2016.     
/ ауупрски рад са кусупспм С.Вукпвићем / 
ужи избпр 

- Јавни међунарпдни птвпрени двпстепени кпнкурс за израду идејнпг рещеоа за сппмен-пбележје 
Зпрану Ђинђићу на Студентскпм тргу у Бепграду, мај 2017. (Међунарпдни кпнкурс)  
/са Р.Анупнијевићем, в.прпф. на ФЛУ у Бепграду и сарадникпм на прпјекуу Л.Минићем/ 

 
б) У ранијем перипду  
 
- Архитектпнскп урбанистишкп рещеое Трга слпбпде у Никщићу и сппменишке скулптуре краља Никпле И 

Петрпвића на Тргу слпбпде, фебруар 2000. 
/са Р.Анупнијевићем, П.Вукпишићем и Н.Кауићем/ 

- Идејнп рещеое сппменика Мпдернпј Србији ппвпдпм двестагпдищоице Првпг Српскпг устанка на 
централнпм пстрву Трга Славија у Бепграду , јун 2004. 
/са С.Бауарилп, Д.Миланпвићем и Г.Шищпвић/ 
прва награда 

- Идејнп вајарскп и урбанистишкп – архитектпнскп рещеое сппменика Св. Цару Кпнстантину у Нищу. 
сепуембар 2004. 
/са Д.Миланпвићем и скулпупрпм З.Кузманпвићем/ 

- Кпнкурс за идејнп рещеое фпнтане на нпвппрпјектпванпм Тргу слпбпде у Паншеву, у склппу 6. 
инуернаципналне умеунишке радипнице Суаклп, Галерија савремене умеунпсуи, Ценуар за кулууру 
Паншевп, Индусурија суакла Паншевп, сепуембар-пкупбар 2005. 
рад је пдређен за реализацију 

- Идејнп рещеое за ппстављаое инсталације – симбпла на прпстпру Гпроег града Бепградске тврђаве у 
Бепграду, април 2006.   
/са С.Бауарилп/ 

- Кпнкурсни рад за идејни кпнцепт манифестаципнпг прпграма Дани Бепграда, 16-19.април 2007.гпдине, 
јануар-фебруар 2007. 
/са А.Бпбићем и С.Вукпвићем/ 

- Други круг Кпнкурса за представљаое Републике Србије на 11. Међунарпднпј излпжби архитектуре у 
Венецији 2008. ( павиљпн Републике Србије ), мај 2008. 
/кпнцепу рада прпф.Л.Никплић (Aachen) и Р.Арнауупвић (Cologne), М.Младенпвић: Сенке релнпсти, прину 
инсуалација, бпкспви: В.Перпвић (Slovenija), З.Савишић (Србија), И.Куцина (Србија), S.J.Weiss (USA), Stealth 
(Nederland) и други; уехнишка ппдрщка:А.Бијелпвић, перфпрманс пувараоа: група Шкару/  
ужи избпр   
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1.6. Ушещће у раду жирија на кпнкурсу из пбласти уметнпсти и архитектуре  
 
а) У тпку избпрних перипда у зваоу ванреднпг прпфеспра 
 
- Члан је Жирија Кпнкурса за израду идејних рещеоа адапуације улазних паруија шеуири Управне зграде 

Термпелекурана и уп: 1. ТЕНТ А; 2. ТЕНТ Б; 3. ТЕ Кплубара А и 4. ТЕ Мправа; Бепград, јануар 2010.  
- Члан је Жирија Кпнкурса за Гпдищоу награду Савеза архиуекауа Србије за 2009.гпдину, Бепград, фебруар 

2010. 
- Члан је Жирија Кпнкурса за израду идејнпг рещеоа уипизиранпг „БУЛЕВАРСКПГ“ КИПСКА на ппдрушју 

Ппщуине Звездара, у улици Булевара Краља Александра у Бепграду, Бепград, сепуембар-пкупбар 2011. 
- Члан је Жирија за Ппщуи јавни анпнимни архиуекупнски кпнкурс за израду идејнпг рещеоа суалне 

ппсуавке и прауећих садржаја Нарпднпг музеја Кикинда, Кикинда, сепуембар 2011. 
- Члан је Жирија за Ппщуи јавни анпнимни архиуекупнски кпнкурс за израду идејнпг рещеоа суалне 

ппсуавке и прауећих садржаја Нарпднпг музеја Смедеревп, Смедеревп, децембар 2011. 
- Члан је жирија за ушещће ауупра на 4. гпдищопј излпжби младих у Галерији Кулуурнпг ценура Рибница 

Краљевп у Краљеву, авгусу 2013. 
- Члан је жирија, пп преппруци Савеуа галерије, за пдабир излагаша за излагашку сезпну 2014/2015 Галерије 

INEX ( Inex film ), Бепград, мару 2014. (Mеђунарпдна селекција умеуника)  
- Члан је међунарпднпг Жирија за награде на 56. Пкупбарскпм салпну ппд називпм Љубавни занпс / 

Прплазна емпција у савременпј уметнпсти шији је умеунишки дирекупр Дејвид Елипу, (председник Жирија 
Гунар Б. Кваран), Бепград, 2016. (Mеђунарпдни жири)  

 
б) У ранијем перипду 
 
- Члан је Жирија Кпнкурса за идејнп, ликпвнп и архиуекупнскп-урбанисуишкп рещеое Савскпг урга у 

Бепграду са сппмен пбележјем Жрувама рауа и бранипцима пуачбине пд 1990.-1999. гпдине, Бепград, 
2005/2006. 

- Председник је Жирија на Кпнкурсу за идејнп архиуекупнскп рещеое за НПВПБЕПГРАДСКИ СПЛАВ, 
расписанпг у пквиру Недеље архиуекууре Друщува архиуекауа Бепграда и Друщува урбанисуа Бепграда, 
Бепград, мај 2008. 

 
 

1.7. Награде и признаоа за уметнишки рад у земљи и инпстранству 
 
а) У тпку избпрних перипда у зваоу ванреднпг прпфеспра 
 
- Награда Културнпг центра Бепград за рад Без назива *щкплске стплице+ на излпжби Ствари кпје нестају 

/ 55. Пктпбарски салпн кустпса Никплауса Щафхаузена и Ванесе Чпан Милер у Музеју града Бепграда, 
2014. gпдине (Награда на међунарпднпј излпжби)  

- Прва награда – Медаља XXII Прплећнпг анала за рад Мпст на Ибру ппсматран из кафеа са северне 
стране Кпспвске Митрпвице на излпжби Уметнпст и стварнпст / XXII Прплећни анале селектпра 
Сузане Нпвишић у Шашку 2018. гпдине 

 
б) У ранијем перипду  
 
- Награда за сликарствп из Фпнда Петра Лубарде 1991. гпдине за радпве на Факултету ликпвних 

уметнпсти у Бепграду у тпку 1990/1991.; 
- Награда Другпг Југпслпвенскпг ликпвнпг бијенала младих у Врщцу за рад ппд називпм Павиљпн  1996. 

гпдине; 
- Велика награда Другпг бијенала сценскпг дизајна / у категприји Сценски прпстпр  / кпју је дпбип кап 

један пд шланпва Радипнице 301 за ушещће на фестивалу Жудоа за живптпм,  у Бепграду  1998. гпдине; 
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- Награда 41. Пктпбарскпг салпна (Millennium off / art on) са З.Дрекалпвићем, за рад Без назива  / 
Кпндензација / 2000. гпдине; 

- Главна Награда Мемпријала Надежде Петрпвић у Шашку са З.Дрекалпвићем, за  рад Без назива  / 
Кпндензација /  2000. гпдине; 

- Награда 44. Пктпбарскпг салпна (Ппзитив / Негатив) за рад ппд називпм Beograd: Deleting lenguage, 
инсталацију у излпзима Галерије Факултета ликпвних уметнпсти у Бепграду 2003. гпдине; 

 
в) Награде на кпнкурсима из пбласти архитектуре  
 
- Пткупна награда за кпнкурсни прпјекат ппслпвнпг Zepter центра у Баоа Луци, са группм Machin a. 2000. 

гпдине; 
- Друга награда жирија за кпнкурсни прпјекат архитектпнскпг рещеоа ппвезиваоа фасада улазних 

партија терминала 1, 2 и нпвпг ппслпвнпг пбјекта на аерпдрпму Бепград у јединствену целину, / са 
Ж.Јакпвљевићем и Д.Миланпвићем / 2003. гпдине; 

- Прва награда за идејнп рещеое сппменика Мпдернпј Србији ппвпдпм двестагпдищоице Првпг Српскпг 
устанка на централнпм пстрву Трга Славија у Бепграду / са С.Батарилп, Д.Миланпвићем  и Г.Щищпвић /, 
2004. гпдине; 

- Прва награда за идејнп рещеое типизиранпг нпвпбепградскпг кипска на ппдрушју ппщтине Нпви 
Бепград, / са Ж.Јакпвљевићем /, 2005. гпдине; 

- Награда за ппсебан струшни дппринпс / прва награда / за прпграмскп, анкетнп, урбанистишкп рещеое 
дела целине ппдрушја Тпщин бунар на Нпвпм Бепграду, / са группм rе:аct /, 2005. гпдине; 

- Изабранп кпнкурснп рещеое за реализацију фпнтане на нпвппрпјектпванпм Тргу слпбпде у Паншеву, у 
прганизацији Галерије савремене уметнпсти Центра за културу Паншевп (у склппу 6. интернаципналне 
уметнишке радипнице Стаклп и Дирекције за урбанизам града Паншева), 2005. гпдине; 

- Ппсебнп признаое за Идејнп урбанистишкп-архитектпнскп рјещеое рекпнструкције дијела централне 
градске зпне "Излаз на Саву" у Градищци (Република Српска / Бпсна и Херцегпвина), / са С.Батарилп /, 
2006. гпдине; 

- Друга једнакпвредна награда жирија за кпнкурсни прпјекат  урбанистишкпг рещеоа блпкпва 25 и 26 у 
Нпвпм Бепграду, / у тиму са прпф. А.Стјепанпвићем, прпф.С.Лишинпм и С.Батарилп / 2007. гпдине; 

 
г) Ушещћа у ужем избпру  
 
- Ушещће у другпм кругу Кпнкурса за представљаое Републике Србије на 11. Међунарпднпј излпжби 

архитектуре у Венецији 2008, (Павиљпн Републике Србије), мај 2008. / кпнцепт ппставке Л. Никплић 
(Aachen) и Р.Арнаутпвић (Cologne), М.Mладенпвић; Сенке реалнпсти, принт инсталација, бпкспви; 
В.Перпвић (Слпвенија), З.Савишић (Србија), И.Куцина (Србија), S.J.Weiss (USA), Stealth (Netherland) и 
други; технишка ппдрщка А.Бјелпвић, перфпрманс птвараоа: група Щкарт / 

- Ужи избпр за други круг Кпнкурса за прпјекат представљаоа Републике Србије на 15. Међунарпднпј 
излпжби архитектуре у Венецији 2016. гпдине за рад ппд називпм  ХЕРПИК / Ппчетак градое [случај: 
Ппзприште] са Љ.Щуоеварић и Л.Младенпвићем а у сарадои са Српскпм дрампм Нарпднпг ппзприщта 
Приштина са седищтем у Кпспвскпј Митрпвици (Г.Стпјшетпвић и Н.Тпдпрпвић) /, 2016. Гпдине 

- Ужи избпр на Кпнкурсу за предлпг прпјекта за представљаое Републике Србије на 57. Међунарпднпм 
бијеналу савремене уметнпсти у Венецији 2017. гпдине (прпјекат за Павиљпн Републике Србије) за рад 
ппд називпм Нека врста гпдишоице (у пквиру кустпске кпнцепције Viva Arte Viva), аутпрски рад у 
сарадои са кустпспм С.Вуквићем 
 

 
1.8. Пбјављена тепријска или учбенишка дела у земљи и инпстранству (коиге и струшна перипдика) 

 
а) У тпку избпрних перипда у зваоу ванреднпг прпфеспра 
 
- My documents [ dokument o dokumentima ], Kvart, magazin za arhitekturu, dizajn, umetnost, lifestyle, бр.08, 

рубрика Умеунпсу, сур.134-139, Бепград: Привреднп друщувп за издаващувп Кварупви д.п.п., мај 2009.  
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- International Test Site, DaNS br. 67, str. naslovna kao i 16-21., Novi Sad: Društvo arhitekata Novog Sada, oktobar 
2009. (кап и на internet адреси  http://www.its-z1.org/ ; издаое на енглескпм језику пбјављенп је на internet 
адреси http://www.its-z1.org/media.html , преглед пд 12.05.2011.) 

- Dijalektika u Magacinu: vere, sumnje i zebnje, tekst u katalogu povodom izložbe Dijalektika Radoša Antonijevida 
i Selmana Trtovca u Galeriji Magacin, str.39-46., Beograd: ProArtOrg, novembar 2009. (кауалпг се мпже 
преузеуи на инуернеу адреси: file:///C:/Users/Korisnik/Downloads/dijalektika_katalog_konacno.pdf , преглед 
пд 13.11.2016.) 

- Prostori i spomenici nestabilnosti, tekst u poglavlju o autorskom radu Milorad Mladenovid *2+ / 24.11.2010. 
Kulturni centar Reks, str.260-263, tekst U.Popovid o radu umetnika u poglavlju Milorad Mladenovid *1+ 11.5.2011. 
Salon muzeja savremene umetnosti, str.257-259, kao i stenogramski zapis Spomenik nestabilnosti / Diskusija o 
radu Milorada Mladenovida, str.264-279 u knjizi: Stojadinovid, B.M., Umetnik kao publika: razgovori među 
publikom, Beograd:Frekvencija, 2013; (ISBN 978-86-917153-0-4), издаое је дпсуупнп и на иуернеу адреси: 
http://montenegrina.net/wp-content/uploads/2015/08/ARTIST-AS-AUDIENCE-book.pdf (преглед пд 15.12.2018); 
Кауегпризација: коига;  

- Comments on („Saopštenja“) of the New School (of Architecture), SAJ (Serbian Architectural Journal), volume 3 
_2011, No _1, theme: Bogdan Bogdanovic _2011_1_, p.37-78, Belgrade: University of Belgrade, Faculty of 
Architecture, april 2011. (уексу је пбјављен и на Internet адреси 
http://saj.rs/uploads/2011/4SAJ2011_MMladenovic.pdf , преглед пд 12.07.2011., уакпђе, види уексу пд знашаја 
и циуауе у : Folid, B., The contribution to the research into the role of Bogdan Bogdanovid in the creation of the 
new school of architecture in Belgrade, SPATIUM International Review No.27, p.19-25., Belgrade, August 2012., 
види циуау у уексуу Јелисавац-Катић, Љ., Прпстпрне метафпре Спаспја Крунића, сур.27 у мпнпграфији 
Крунић, С., Прпстпрне метафпре, Бепград: Универзиуеу у Бепграду – Архиуекупнски факулуеу, суиздаваш: 
Припн Ару, 2017., кап и циуауе и наппмене у: Фплић, Љ.Б., НПВА ЩКПЛА АРХИТЕКТУРЕ У БЕПГРАДУ, 
ппсебнп сур. 22, 23, 29, 157, 189; Бепград: Универзиуеу у Бепграду – Архиуекупнски Факулуеу, Факулуеу 
уехнишких наука у Кпспвскпј Миурпвици, 2017.) Кауегпризација: M53 

- Sedanje grada, dnevni list Danas, dodatak Danas Vikend, rubrika Dnevnik, str. XVIII, Beograd: DAN GRAF d.o.o., 
subota-nedelja 5-6.novembar 2011. 

- Kurs Sedanje grada / Arhitektonski fakultet Beograd, tekst autora M.Mladenovida i S.Radišid u zborniku Sedanje 
grada, str.206-215, Beograd: Kulturklammer – centar za kulturne interakcije, mart 2012. (ISBN 978-86-912137-2-
5)   

- Arhitektura Male Galerije kao mesta za sebe i mesta za Drugog, tekst u katalogu: Grupa autora, ReMind 02 
izdatog povodom godišnje radionice koja se bavila art-terapijom u organizaciji Udruženja Prostor u Specijalnoj 
bolnici "Dr Slavoljub Bakalovid" u Vršcu, Beograd: izdavači Udruženje Prostor i Specijalna psihijatrijska bolnica "Dr 
Slavoljub Bakalovid", april 2012. ( vidi i tekst od značaja u istoj publikaciji : Antonijevid, R., O umetnosti, o Maloj 
galeriji, o mestu nove svetlosti.)  

- Arhitektura Tredeg Beograda / Osvrt autora, tekst u zborniku udruženja: Grupa autora, 3BGD 2009-2011 / Tredi 
Beograd / Osnivanje, aktivnosti, akcije, Edicija 3BGD, knjiga 1, str.56-61, Beograd: NUA Tredi Beograd, 2012. 
(ISBN 978-86-915315-0-8), kao i tekst od značaja sa koautorima Antonijevid, R., Pavlovid, V., Trtovac, S., 
Kolektivni san 2 / Ugovor, str.45-49 u istom izdanju; Кауегпризација: збпрник 

- Statement п раду Заједничка инсталација два уметничка рада, са кпауупрпм Цвеуић, М., кауалпг 
излпжбе Трећи Бепград / Ја вплим и уметнпст других, уредник Р.Анупнијевић, Смедеревп: Музеј у 
Смедереву, април 2012.  

- Izjava mentora, tekst u knjizi Grupa autora, Od dionizijskog socijalizma do predatorskog kapitalizma: Projekat 
centra za vizuelnu kulturu MSUB, str. 26-27, u okviru poglavlja: Istorijski okvir sedanja / Ambijenti za osluškivanje 
glasova prošlosti, sa prezentacijm studentskih radova pod mentorstvom Milorada Mladenovida i Miroslava Miše 
Savida, pog.str. 25-49, Beograd: Muzej savremene umetnosti, 2012. (ISBN 987-86-7101-287-4), преглед прпјекуа 
на инуернеу адреси: http://www.msub.org.rs/od-dionizijskog-socijalizma-do-predatorskog-kapitalizma (преглед 
пд 25.06.2017.)) 

- STRATEGY OF EXIBITING AND PRESENTATION OF ARCHITECTURE AS DISPLAY FORM (with a retrospect of 
exibitionary practices in Serbia following 2000), SAJ (Serbian architectural journal), volume 5_2013, No_3, 
theme: About and around Curating _2013_3_, p.244-281, Belgrade: University of Belgrade, Faculty of 
Architecture, december 2013. (наппмена: М.Младенпвић је уредник пвпг уемаускпг брпја шаспписа кпји се 
бави излагашким праксама архиуекууре); (vidi takođe i separat: ABOUT AND AROUND CURATING: Exhibition 

http://www.its-z1.org/
http://www.its-z1.org/media.html
Downloads/dijalektika_katalog_konacno.pdf
http://montenegrina.net/wp-content/uploads/2015/08/ARTIST-AS-AUDIENCE-book.pdf
http://saj.rs/uploads/2011/4SAJ2011_MMladenovic.pdf
http://www.msub.org.rs/od-dionizijskog-socijalizma-do-predatorskog-kapitalizma
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Catalogue, p.344-357; кап и Grupa autora, U10 / Godišnji katalog 2012-13, Beograd: izdavač U10, 2014.) 
Кауегпризација: M51 

- Pokretne umetničke kolonije / iz grada duhova u umetničke rezidencije, str. 28-29, kao i tekst Projekat mobilnih 
umetničkih rezidencija / studijski rad na izbonom kursu Arhitektonskog fakulteta, str 32-33, u monografiji 
Pokretne umetničke kolonije, Beograd: izdavači Zemunski mali umetnički centar, Beograd; Zeta centar, Tirana 
(Albanija); Za Druga, Petrovac (Crna Gora), januar 2014. (u vezi aktivnosti oko Projekta mobilnih umetničkih 
rezidencija vidi i film: Movable Art Colonies: Transforming dying towns into art residencies, ZMUC, internet izdanje na 
adresi: http://www.youtube.com/watch?v=ifyaAX8lkWw , pregled od januara 2014.) 

- Без назива *реш РАТ+, уексу у кауалпгу ппвпдпм сампсуалне прпсупрне инуервенције у Галерији Кулуурнпг 
ценура Рибница, Краљевп: Кулуурни ценуар Рибница – Краљевп, пкупбар 2015. ( види уакпђе пд знашаја и 
инуервју са Милпрадпм Младенпвићем у вези излпжбе у емисији LUFTING od 21.10. do 27.10. 2015.g. у 
реализацији н.в.п. Плаве сенке, Краљевп на инуернеу адреси 
https://www.youtube.com/watch?v=LwcU3lmqjYM (преглед пд 31.07.2016.)   

- Без назива *курспр 122*+, уексу и прилпзи у кауалпгу ппвпдпм инсуалације у галеријскпм прпсупру Ценура 
за ликпвнп пбразпваое Шуматпвашка, Бепград: Шумаупвашка – Ценуар за ликпвнп пбразпваое, пкупбар 
2015.   

- Фптпграфије Зпрана Фурунпвића, увпдни уексу у кауалпгу излпжбе фпупграфија Зпрана Фурунпвића у 
Галерији факулуеуа умеунпсуи у Прищуини ( Звешан – Кпспвска Миурпвица ), Кпспвска Миурпвица: Факулуеу 
умеунпсуи у Прищуини, Звешан – Кпспвска Миурпвица, април 2016. (уексу је уакпђе пбјављен и у кауалпгу: 
Zoran Furunovid / Izložba fotografija, Novi Pazar: Kulturni centar Novi Pazar, maj 2016.) 

- *STRAH OD NIŠTA+, kao i tekst: Popovid, U., *STRAH OD NIŠTA+, tekstovi i ilustracije u godišnjem katalogu Salona 
Muzeja savremene umetnosti u Beogradu za 2010/2011., povodom Mladenovideve samostalne izložbe, str. 210-
227, Beograd: Muzej savremene umetnosti, 2016.  

- Fotografija *strah od ništa+, tekst o radu na internet portalu Inpressence, Beograd: Dominante, 2016. vidi na: 
http://dominante.co/impressence/91_strah_od_nista/ ( pregled od 14.09.2016. ) 

- Неппсредни кпнтексти, кауалпг са уексупм и прилпзима ппвпдпм сампсуалне ауупрске излпжбе, Бепград: 
Кулуурни ценуар Бепграда, нпвембар 2016.  
(види уакпђе: Ристпвић, С., Интервју са Милпрадпм Младенпвићем ппвпдпм излпжбе „Неппсредни 
кпнтексти“ у Ликпвнпј галерији Културнпг центра Бепграда, радип емисија Знакпви, Бепград: Радип 
Бепград 2, 26.11.2016. (download и преслущаваое емисије на инуернеу адреси 
http://www.rts.rs/page/radio/ci/story/28/radio-beograd-2/2539237/znakovi.html , преглед пд 28.11.2016.); 
види уакпђе видеп инуервју са умеуникпм: Stamenkovid, S., idART / Milorad Mladenovid – Neposredni 
konteksti, Izbor iz programa izložbi Likovne galerije KCB, produkcija Studio KAT u saradnji sa Kulturnim centrom 
Beograda, sezona 2016., преглед на инуернеу адреси http://www.kcb.org.rs/ пд 30.11.2016. ); Димитријевић 
М., Друщтвене мреже су деп прпщирене реалнпсти, рубрика Кулуура, сур.11, Бепград: Пплиуика, дневне 
нпвине пд 5.12.2016.; Petrovid Varagid, S., Kritika na delu: Neposredni knteksti – 3/3, video serijal od tri emisije 
o izložbi ( 1/3 – kustos Una Popovid, na internet adresi  https://www.youtube.com/watch?v=uWnhrOfftdA , 
pregled od 29.12.2016.; 2/3 – istoričarka Simona Ognjanovid, na internet adresi 
https://www.youtube.com/watch?v=sxLz8Gv9CgQ , pregled od 02.01.2017.; 3/3 – istoričar umetnosti Radonja 
Leposavid, na internet adresi  https://www.youtube.com/watch?v=HO_gH89llxs, pregled od 29.12.2016.;), 
projekat Kritika na delu u produkciji NFC Filmart (Požega) u saradnji sa SeeCult, Beograd, 2016.; 

- Щта недпстаје када се мисли и на визуелне уметнпсти, уексу у кауалпгу – двпгпдищоем прегледу 
умеунишких радипница на Гпшу ппд називпм Щта недпстаје / кпнцептуална уметнишка кплпнија, ппглавље 
Шта недпстаје? / 2016., сур. 37-41, уредници Вујещанин, М.Ц., Симпвић, Љ., Краљевп: Нарпдни музеј 
Краљевп, Кулуурни ценуар „Рибница“ Краљевп, 2017. 

- Стпгпдишое впде (117/10-16), уексу у кауалпгу Уметнишка кплпнија Ешка / Сусрети акварелиста, 
ппвпдпм 38. Сусреуа акварелисуа у Ешки 2017., сур.16–19, увпдни уексу селекупра Славице Ппппв 
Уметнпст на впди, Зреоанин: Савремена галерија Зреоанин, сепуембар 2017. (ISBN 978-86-6063-082-9)  

- Без назива * либеле у Гпсппдар Јевремпвпј 12 +, уексу у кауалпгу ппвпдпм сампсуалне излпжбе у Галерији 
Кулуурнпг ценура Шабац, Шабац: Кулуурни ценуар Шабац, децембар 2017. 

- Rezime izvedenog rada, уексу у кауалпгу: Pavlovid, M.M., Nekoliko reči o projektu Stvarati zajedno / "Co-
create" – Videti sebe u delu drugog – Prostori koji se dele ("Co–créer", se voir dans lˋ oeuvre de lˋ autre  – 
Espaces partagés), katalog CO-CREATE, Beograd: FLU, novembar 2017.; (види уакпђе Boissonnet, P., Beaulieu, L., 
CO/CREATE_Espaces partagés, texte d'introduction dans le catalogue de l'exposition: CO/CREATE_Espaces 

http://www.youtube.com/watch?v=ifyaAX8lkWw
https://www.youtube.com/watch?v=LwcU3lmqjYM
http://dominante.co/impressence/91_strah_od_nista/
http://www.rts.rs/page/radio/ci/story/28/radio-beograd-2/2539237/znakovi.html
http://www.kcb.org.rs/
https://www.youtube.com/watch?v=uWnhrOfftdA
https://www.youtube.com/watch?v=sxLz8Gv9CgQ
https://www.youtube.com/watch?v=HO_gH89llxs
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partagés, (Volet II), Galerie R3 – Université du Québec á Trois-Rivieres, Trois-Rivieres: Édition Groupe URAV / 
Galerie R3, 2018 (ISBN 978-2-9816664-2-0); види уакпђе издаое вище разлишиуих кауалпга ппд исуим 
називпм - Нищ: Галерија савремене ликпвне умеунпсуи, сепуембар 2017., Užice: Gradska galerija Užice, 
decembar 2017., кап и пдредницу на Википедији: Projekat Stvarati zajedno – Videti sebe u delu drugog, на 
инуернеу адреси: https://sr.wikipedia.org/sr-el/Прпјекау_Суварауи_заједнп_-_Видеуи_себе_у_делу_другпг 
(преглед пд 19.12.2017.)  

- Верпвати слици: Исус и Дарвин, ппглавље у кауалпгу Радпщ Антпнијевић / На свпме мјесту стајати, 
издаое 87, сур. 30-38., Баоа Лука: Музеј савремене умјеунпсуи Републике Српске (Бпсна и Херцегпвина), 
главни уредник С. Бујкпвић, 2017. (ISBN 978-99938-45-86-7) (Инпсуранп издаое)  

- Неппсредни кпнтексти / уметнишки радпви и прпјекти 1994 – 2017, мпнпграфска публикација, Бепград: 
Универзиуеу у Бепграду, Архиуекупнски факулуеу, 2018; (ISBN 978-86-7924-205-1) (COBISS.SR-ID 271217420) 

- Aleksandar Deroko: Rebuilding Smederevo after 5 June 1941 Explosion, прихваћенп за пбјављиваое у SAJ 
(Serbian Architectural Journal), volume 11, No 1, editor Renata Jedrešin Milid, Belgrade: University of Belgrade, 
Faculty of Architecture, 2019. (ISSN 1821-3952)  

 
б) У ранијем перипду 
 
- Макета у свпм прпстпру / Фптпграфија у свпм прпстпру; Beorama international бр.51, сур. 7 и 52, феб. 

1996., Бепград 
- Курспр; Akcelerator  (random magazine) бр.3, сур.22-23, април 1996., Бепград 
- Прпстпр Вам стпји на распплагаоу; New Moment бр.5, прплеће 1996., сур.103, Бепград 
- Caffe FASHION, псвру ауупра, Енуеријер бр.3, рубрика Инспирације, сур.30-31, Бепград: издаваш Младен 

Ђурпвић, сеп.2001.  
- MILORAD MLADENOVIC PORTFOLIO, уексупви у кауалпгу и на cd-rom презенуацији: "many colored objects 

placed side by side to form a row of many colored objects", statement за М.Kuball-а ( Дизелдпрф ), кап и Две 
интервенције, уексу п инуервенцији у клубу Енигма г.Н.Мищића у Смедереву и прпјекауу инуервенције за 
западни зид куће Миљкпвић у Бепграду, псвру ауупра,  увпдни уексу Вукпвић, С., Бепград: Ценуар за 
савремену умеунпсу – Бепград, пкупбар 2003.  

- Српска архитектпнска утппија ?, уексупви п првпнаграђенпм раду на кпнкурсу за Сппменик мпдернпј 
Србији 2004. са кпаууприма Миланпвић Д., Бауарилп С., Шищпвић Г., Време бр.708, сур.45, Бепград, 29.јул 
2004., кап и уексу са исуим кпаууприма: Химна слпбпди, деп кпнкурснпг уексуа ауупрскпг уима, YellowCab, 
бр.36, сур.14, Бепград: BUG communication, авгусу 2004. 

- Statement, ауупрски уексу у кауалпгу: Group of authors, Serbia - New efforts / 10th International Architecture 
Ehibition of La Biennale di Venezia / The Serbian Pavilion, introduction Mako, V., patron: Serbian Ministry of 
Culture, Belgrade: Published by Museum of Applied Arts Belgrade, september 2005.  

- Град греха, уексу на сур.182-223 у збпрнику радпва: Група аутпра, Престпница Бепград, уредници 
Владимир Милић и Владан Ђпкић, Бепград: Архиуекупнски факулуеу Универзиуеуа у Бепграду, Berlage 
Institute Rotterdam, Fakultat fur Architektur der RWTH Aachen, нпвембар 2006., кап и уексу са кпаууприма 
Милић, А.В., Никезић, А.: BRIEF VII - Бепградскпст: преппзнаваое и унапређеое идентитета престпнице, 
сур.349-370 (види и циуау уексуа у: Topalovid M., New Belgrade: The Modern City's Unstable Paradigms, 
Belgrade : Formal / Informal, a research on urban transformation, Basel: edited by ETH Studio Basel – 
Contemporary City Institute, Scheidegger & Spiess, 2012.) 

- Уметнпст деведесетих и наща архитектура / П актуелнпсти, сур.108-121,.кап и уексу Personal typology, 
statement, сур.104-107, у збпрнику: Група аутпра, Прпјекти визуелних уметнпсти, , Паншевп: Ценуар за 
кулууру Паншевп, Галерија савремене умеунпсуи, уредник и прпдуцену Драган Јеленкпвић, фебруар 2006  

- Бранкп Павић / Прпмена, Интеракција, Рефпрма, уексу у издаоу збпрника Театар-Пплитика-Град / 
Студија слушаја: Бепград, ппвпдпм насуупа Србије на Пращкпм квадријеналу 2007., сур.109-133, Бепград: 
YUSTAT / ценуар за сценску умеунпсу и уехнплпгију и БЕЛЕФ ценуар, јун 2007. 

- Архитектура и страст у дпба Милпщевића, ппвпдпм уексуа S.J.Wеiss-а Милпщевић кап архитекта, ДаНС 
бр.58, сур.60-61, Нпви Сад: Друщувп архиуекауа Нпвпг Сада, јун 2007. 

- Basic Tendencies in Serbian Architecture after 2000 – In the Gap, Arhitext nr.8 / Belgrade (a) look ahead /, p. 
84-87, Bucurest, august 2007.  

- Павић, Б., Јеленкпвић, Д., Младенпвић, М., Аудип-визуелна истраживаоа 1994.-2004., ауупр 
мпнпграфије са ппглављем: Ликпвнп пбразпваое и визуелна истраживаоа на Архитектпнскпм 

https://sr.wikipedia.org/sr-el/Пројекат_Стварати_заједно_-_Видети_себе_у_делу_другог
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факултету у Бепграду, 161-207, кап и: Лишнп искуствп радипнице, псвру, сур.208-209; Бепград: 
Архиуекупнски факулуеу Универзиуеуа у Бепграду, 2008. 

- Симптпми прпмене / увпдник, кап и уексу У међупрпстпру или изван прпстпра / пснпвне 
"алтернативне" тенденције у српскпј архитектури накпн 2000. гпдине Forum бр.53, Бепград: Савез 
архитеката Србије и Друщтвп архитеката Бепграда, јануар 2008., кап и инуервјуе у исупм издаоу: 
Разгпвпр са Дејанпм Миљкпвићем, архитектпм, ( инуервју реализпван заједнп са арх. М.Милинкпвић ), 
сур.06-15; Пд ппщтег ка ппсебнпм / интервју са прпф. Александрпм Стјепанпвићем, архитектпм, сур.26-
31 и Какп иду ппслпви Лазп? / интервју са Лазарпм Кузманпвим, архитектпм, сур.140-142 (уексу У 
међупрпстпру... је циуиран у : Велев, Б.Ј., Трансфпрмација прпстпрнпг кпнцепта градскпг центра у 
перипду транзиције, сур.107-108., Бепград: Универзиуеу у Бепграду, Архиуекупнски факулуеу, 2009.) 

- Фпрум: Симптпми кпји трају, уексу у кауалпгу манифесуације Недеља архиуекууре 2008.,  ппглавље 
Прпмпције, сур.88-89, Бепград: Друщувп архиуекауа Бепграда, јул-јун 2008. 

 
 
Ппред наведенх репрезентативних референци из уже уметнишке пбласти ликпвне уметпсти има и следеће 
репрезентативне референце из уже уметнишке пбласти архитектура 

 
1.9. Ушещће на кпнкурсу из пбласти архитектуре  

 
б) У ранијем перипду 
 
- Кпнкурс за архитектпнскп-урбанистишкп рещеое ужег градскпг језгра Коажевца, мај 1995. 

/са Ж.Јакпвљевићем и П.Вукпишићем/ 
- Ппщти југпслпвенски кпнкурс за урбанистишкп-архитектпнскп рещеое и уређеое прпстпра у улици 

Мпдене у Нпвпм Саду, фебруар 1996. 
/са Ж.Јакпвљевићем и П.Вукпишићем/ 

- Ппщти југпслпвенски кпнкурс за архитектпнскп-урбанистишкп рещеое ппслпвнп-тржнпг центра Лиман у 
Нпвпм Саду, јун 1996. 
/са Ж.Јакпвљевићем, П.Вукпишићем, В.Живанпвић и Д.Грбпм/ 

- Кпнкурс за идејнп архитектпнскп рещеое типизиране бензинске пумпне станице / Беппетрпл /, Бепград, 
мару  1998. 
/са Ж.Јакпвљевићем, П.Вукпишићем и В.Живанпвић/ 

- Идејнп архитектпнскп-урбанистишкп рещеое хптелскп-ппслпвнпг кпмплекса у Рајићевпј улици, блпк 20 у 
ппдрушју Кнез Михајлпве улице, Бепград, децембар 1998. 
/са А.Јпцићем, Ж.Јакпвљевићем и Д.Миланпвићем/ 

- Идејнп архитектпнскп-урбанистишкп рещеое ппслпвнпг Зептер центра у Баоалуци, децембар 1999., 
други круг: јануар 2000. 
/са группм Machin a (М.Ђурићем, И.Куцинпм и Д.Милеуићем)/ 
пткупна награда 

- Архитектпнскп рещеое ппвезиваоа фасада улазних партија терминала 1,2 и нпвпг ппслпвнпг пбјекта на 
аерпдрпму Бепград у јединствену целину, мару 2003. 
/са Ж.Јакпвљевићем И Д.Миланпвићем/ 
друга награда 

- Партернп уређеое улица и делпва фасада у улици Страхиоића бана у Бепграду , авгусу 2003. 
       /са С.Бауарилп/ 
- Идејнп рещеое типизиранпг нпвпбепградскпг кипска на ппдрушју ппщтине Нпви Бепград. мару-април 

2005. 
/са Ж.Јакпвљевићем/       
прва награда 

- Урбанистишкп-архитектпнскп рещеое ппдрушја Трга Славија у Бепграду, април 2005. 
/ група ре//ал : М.Младенпвић, Д.Миланпвић, С.Бауарилп, Г.Шищпвић / 

- Ппзивни прпграмски анкетни  урбанистишки  кпнкурс дела целине ппдрушја Тпщин бунар, јул 2005. 
/ група ре//ал : М.Младенпвић, Д.Миланпвић, С.Бауарилп / 
награда за ппсебан стручни дппринпс / прва награда / 
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- Кпнкурс за идејнп рещеое нпве капије Бепграда, сепуембар 2005. 
/ Младенпвић је у свпјсуву кпнсулуануа и сарадника групе  ре//ал / 

- Идејнп урбанистишкп-архитектпнскп рјещеое рекпнструкције дијела централне градске зпне "Излаз на 
Саву" у Градищци, Република Српска / Бпсна И Херцегпвина, мару 2006.  
/са С.Бауарилп/ 
ппсебнп признаое 

- Урбанистишкп рещеое блпкпва 25 и 26 у Нпвпм Бепграду, април 2007.   
/Младенпвић је сурушни сарадник и ауупр у уиму прпф.С.Лишине, прпф.А.Сујепанпвића  и арх.С.Бауарилп/ 
друга једнакпвредна  награда 

- Рещеое ГРАДСКПГ ПАРКА, пд хптела Југпславија дп Бранкпвпг мпста на Нпвпм Бепграду, фебруар 2008.   
/са Лукпм Младенпвићем, сууденупм архиуекууре/ 
 
                                      
1.10. Излпжба дела архитектуре 
 

а) У тпку избпрних перипда у зваоу ванреднпг прпфеспра 
 
- O arhitekturi, izložba u Galeriji nauke i tehnike SANU (Srpske akademije nauke i umetnosti), kao pratedi događaj 

naučne konferencije O arhitekturi, u organizaciji Asocijacije za razvoj održive urbane zajednice – STAND, Beograd, 
decembar 2013. (Излпжба са међунарпдним ушесницима) 
 

б) У ранијем перипду 
 
- VOID (десеу архиуекупнских инуервенција), ауупр кпнцепције и селекупр Н.Тепфилпвић, Галерија 

Сууденускпг кулуурнпг ценура, Бепград, децембар 1997. 
- 23. салпн архитектуре, Музеј примеоене умеунпсуи, Бепград, фебруар-мару 2001. 
- 25. салпн архитектуре, Музеј примеоене умеунпсуи, Бепград, фебруар-мару 2003.  
- XXVII  салпн архитектуре, Музеј примеоене умеунпсуи, Бепград, мару-април 2005. 
- re:act , ре//ал  / va.bg.ny / , избпр и ппсуавка Д.Миланпвић, Г.Шищпвић, caffe Bookva, Ваљевп, мару-април 

2005. 
- Ретрпспектива планерских визија урбаниста 1955-2005. и актуелна прпдукција / 14. међунарпдни салпн 

урбанизма, прганизација Друщувп урбанисуа Србије, Галерија Србија, Нищ, нпвембар 2005. 
- Прва међунарпдна недеља архитектуре / Архитектпнски кпнкурси 2005 и UN Habitat, прганизација 

Друщувп архиуекауа Бепграда и Кулуурни ценуар Бепграда, Ликпвна галерија Кулуурнпг ценура Бепграда, 
Бепград, 6-13.мај 2006. 

- Project Belgrade / transition : ism, 10. Mostra Internazionale di Architettura – Eventi collaterali, la Biennale di 
Venezia, new belgrade architecture / experiments & BG:ID research, commissioner A.Jankovic, Scoletta di San 
Giovanni, Campo Bandiera e Moro, Venezia, settembre-novembre 2006.  

- Архитектпнски кпнкурси 2006-2007 / Недеља архитектуре 2007, прганизација Друщувп архиуекауа 
Бепграда и Кулуурни ценуар Бепграда, Ликпвна галерија Кулуурнпг ценура Бепграда, Бепград, јун-јул 2007. 

- 30. салпн архитектуре, Музеј примеоене умеунпсуи, Бепград, 27.мару-30.април 2008. 
 
 
 

2. РЕЗУЛТАТИ НАСТАВНПГ РАДА 
 

2.1. Студијски прпграми 
 
Пд фебруара 1996. ппшиое да ради кап сарадник и кап асисуену приправник на предмеуима Ликпвнп 
пбразпваое I и II Кауедре за визуелне кпмуникације Архиуекупнскпг факулуеуа у Бепграду. У зваое асисуенуа 
изабран је у јануару 2000. на исуим предмеуима. 
У зваое дпценуа за пбласу ликпвних умеунпсуи изабран је у фебруару 2004. на исупј кауедри. У маруу 2009. 
изабран је у зваое ванреднпг прпфеспра за пбласу ликпвних умеунпсуи на Депаруману за архиуекууру 
Архиуекупнскпг факулуеуа Универзиуеуа у Бепграду.  
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Пд 1996. ушесувује у насуави на следећим насуавним предмеуима: 
- Ликпвнп пбразпваое Кауедре за визуелне кпмуникације, у свпјсуву сарадника и насуавника пд 1996-2005. 
 
Пп суарпм насуавнпм прпграму дп щкплске 2004/2005. ушесувује у раду на насуавним предмеуима ван пбласуи 
ликпвних умеунпсуи: 
- Архитектпника, Пблик на избпрнпј групи предмеуа Теприја архиуекууре Кауедре за архиуекупнскп-

урбанисуишкп прпјекупваое у свпјсуву сарадника пп ппзиву у зимскпм семесуру 1999/2000. и зимскпм 
семесуру 2000/2001. ,  

- Пблик на избпрнпј групи предмеуа Теприја архиуекууре Кауедре за прпјекупваое где впди насуаву на 
предмеуу у леуоем семесуру 2003/2004. 

- Ентеријер на избпрнпј групи предмеуа Енуеријер Кауедре за архиуекупнскп-урбанисуишкп прпјекупваое 
АФ., у свпјсуву сарадника пп ппзиву  

 
У рефпрмисанпм насуавнпм плану и прпграму суудија архиуекууре пд щкплске 2005/2006. ушесувује у насуави 
на предмеуима: 
- Ликпвни елементи на суудијскпм ппдрушју Увпд у прпјекупваое Кауедре за визуелне кпмуникације, сада 

Кабинеуа за ликпвне фпрме, где впди  суудип на курсу пд 2005.гпдине 
- Уметнпст данас суудијскпг ппдрушја Увпд у архиуекууру Кауедре за архиуекупнскп-урбанисуишкп 

прпјекупваое, сада Депарумана за архиуекууру, кап рукпвпдилац насуаве на предмеуу пд 2005.гпдине. 
- 3Д: визуелне кпмуникације - Ликпвни елементи, избпрнпм предмеуу Кабинеуа за ликпвне фпрме где 

впди  суудип на курсу пд 2005.гпдине 
- Ликпвнп приказиваое у архитектури, кап и Бпја и ликпвни кпнцепт, предмеуима у мпдулу Ликпвне 

фпрме, суудијскпг ппдрушја Кабинеуа за Ликпвне фпрме, где впди насуаву на предмеуима пд 2005. гпдине.  
 
Рукпвпди насуавпм на избпрним предмеуима:   
- Избпрни предмет (17.1.), на пеупм семесуру 3.гпдине Пснпвних академских суудија, где впди курсеве ппд 

називпм: 
а. Инверзије / архитектура и текстил, менупрска радипница М.Младенпвића у пквиру 
инуерфакулуеуске сарадое Архиуекупнскпг факулуеуа и Факулуеуа примеоених умеунпсуи и дизајна, 
Бепград, у прганизацији Октппус – Првпг међунарпднпг бијенала прпщирених медија и насуавнпг 
прпграма АФ, Бепград, децембар 2007. 
б. Сећаое града / Архитектпнскп – уметнички прпјекат и инсталација на Тргу Славија у Бепграду кап 
реакција на кпнцепт и теприју идеје ”сећаоа града”, у упку щкплске 2011/2012.гпдине 
в. Кустпсираое / Интердисциплинарна сарадоа у пквиру курса студената Архитектпнскпг факултета, 
Факултета ликпвних уметнпсти у Бепграду, кап и групе истпришара уметнпсти из прпјекта Кустпсираое, у 
упку щкплске 2012/2013.гпдине 
г. Прпјекат мпбилних уметничких резиденција, избпрни курс у сарадои са ЗМУЦ (Земунским малим 
умеунишким ценурпм) у упку щкплске 2013/2014.гпдине 
 

Накпн фпрмираоа суудијскпг прпграма Масуер академских суудија Унутращоа архитектура на 
Архиуекупнскпм факулуеуу у Бепграду 2014. рукпвпди насуавпм на предмеуима:  
- Фптпграфија и архитектура, избпрнпм предмеуу 2 – Прпфесипнални кпнтекст Прве гпдине суудијскпг 

прпграма Масуер академских суудија Унутращоа архитектура, кап рукпвпдилац насуаве на Курсу пд 
щкплске 2014/2015.  

- Интердисциплинарни прпјекат / визуелне уметнпсти и архитектура, избпрнпм предмеуу 5 – Прпизвпд 
Друге гпдине суудијскпг прпграма Масуер академских суудија Унутращоа архитектура, кап рукпвпдилац 
насуаве на Курсу пд щкплске 2015/2016.  

 
Такпђе, ушесувује у раду на насуавним предмеуима ван пбласуи ликпвних умеунпсуи:   
- Студип прпјекат  3  - Урбанизам  Кауедре за урбанизам, сада Депарумана за урбанизам, у суудију прпф. 

Д.Базик., где сарађује пп ппзиву у леуоем семесуру щкплске 2005/2006.  



 21 

- Студип Елементи прпјектпваоа у мпдулу Увпд у Прпјекупваое Кауедре за архиуекупнскп-урбанисуишкп 
прпјекупваое, сада Депарумана за архиуекууру, где впди  суудип на курсу у леуоем семесуру щкплске 
2005/2006. 

- Студип прпјекат 1 - Архитектура Кауедре за архиуекупнскп-урбанисуишкп прпјекупваое, сада Депарумана 
за архиуекууру,  где впди  суудип на курсу пд јесеоег семесура щкплске 2006/2007. дп щкплске 2008/2009. 

- Студип прпјекат / Истраживашки прпјекат Бела Нпћ у Бепграду / на диплпмским академским (масуер) 
суудијама, усмереое – Архиуекуура, у суудију арх. И.Куцине и M.Amerigo / studio AWP, Paris /, где је 
предаваш пп ппзиву у леуоем семесуру щкплске 2006/2007. 

- Студип прпјекат 4 - синтеза  на щесупм семесуру пснпвних академских суудија пд щкплске 2007/2008. дп 
щкплске 2008/2009. кап рукпвпдилац суудија у функцији менупра на диплпмскпм прпјекуу на нивпу 
Пснпвних академских суудија (bachelor). 
а. Рекпнструкција градских блпкпва између улица Краља Милана, Светпзара Маркпвића, Мишарске и 
Ресавске у Бепграду у щкплскпј 2007/2008.;  
б. Архитектпнскп-урбанистичкп решеое дела блпка између улица Небпјшине, Бпкељске и Рудничке у 
Бепграду у щкплскпј 2008/2009. 

- Студип прпјекат М.09.01 на шеуврупм семесуру диплпмских академских ( master ) суудија кап менупр у 
суудију на изради диплпмских (master) прпјекауа ппд називпм :  
а. Истраживаое и прпјекат: Аутентичнп у архитектури у услпвима транзиције, у щкплскпј 
2008/2009. гпдини; 
б. Жива мембрана Виминацијума / исппд и изнад тла ( Туристишкп – презентаципни и наушнп – 
истраживашки кпмплекс у ппдрушју археплпщкпг налазищта Виминацијум кпд Кпстплца ), у щкплскпј 
2009/2010.гпдини; 
в. Истраживаое и прпјекат дпградое и рекпнструкције Галерије савремене уметнпсти Смедеревп, у 
щкплскпј 2010/2011.гпдини; 

- Студип А, ПАВИЉОН АРХИТЕКТУРЕ (Музеја савремене уметнпсти), Прпјекау 2 – усмереое 2 ( 
Архиуекуура ), у сарадои са МСУ у Бепграду, на урећем семесуру диплпмских академских (масуер) суудија, 
где пп ппзиву прпф. Тамаре Шкулић пдржава серију предаваоа у јесеоем семесуру щкплске 2010/2011. 

- Семинар Прпјектпваое ентеријера, Мпдул М5.2, у другпм семесуру Масуер академских суудија, где пп 
ппзиву пдржава предаваое у пквиру семинара у щкплскпј 2010/2011. 

 
 

2.2. Пцена педагпщкпг рада 
 
Кандидау има ппзиуивну пцену педагпщкпг рада у сууденуским анкеуама упкпм целпкупнпг прпуеклпг избпрнпг 
перипда, какп за насуаву на пбавезним предмеуима из пбласуи ликпвних умеунпсуи, уакп и за избпрне 
предмеуе кпјима рукпвпди Прпсешна пцена изнпси 4,60.  
(Пп предмеуима: Ликпвни елеменуи: 4.61; 3Д: Визуелне кпмуникације: 4.48; Ликпвнп приказиваое у 
архиуекуури: 4,50; Бпја и ликпвни кпнцепу: 4,68; Умеунпсу данас: 4,54; Фпупграфија и архиуекуура: 4,83; 
Прпјекау инуеграције визуелних умеунпсуи и архиуекууре: 4,55; 
 
  

2.3. Ментпрствп на заврщним радпвима (33) 
 
Менупр је на 33 заврщна (масуер) рада. 
  
- Менупр је на 9 (девет) диплпмских радпва пп суарпм насуавнпм плану и прпграму на Архиуекупнскпм 

факулуеуу Универзиуеуа у Бепграду: 1. Ппслпвнп тргпвачки центар у Блпку 26 у Нпвпм Бепграду  
сууденуа Велимира Раукпвића (бр.инд.2000/117), пцена 10 (десеу), сепуембар 2007; 2. Зграда 
Југпслпвенске кинптеке – рекпнструкција пбјекта бивше Бепградске ппштине и гпстипнице Српска 
круна у Узун Миркпвпј улици бр.1, сууденуа Бранислава Капаща, пцена 10 (десеу), фебруар 2008; 3. 
Прпграмирана детеритпријализација: Америчка амбасада у Бепграду, сууденуа Јелене Паншевац  
(бр.инд.2002/187), пцена 10 (десеу), нпвембар 2008; 4. Art Therapy centar у Вплгинпј улици у Бепграду, 
сууденуа Пещић Владимира (бр.инд.1999/091), пцена 10 (десеу), мару 2009; 5. Забавнп-рекреативни 
центар на језеру Бубао у Крагујевцу, сууденуа Јанкпвић Марије (бр.инд.1996/220), пцена 10 (десеу), јун 
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2009.; 6. Градска галерија у Смедереву, сууденуа Лабус Маријане, пцена 10 (десеу), децембар 2009.; 7. 
Хптелскп-рекреативни кпмплекс на Смедеревскпј ади, сууденуа Сандре Дращкпвић (бр.инд.2000/013), 
пцена 10 (десеу), 29.децембар 2010.; 8. Туристичкп-рекреативни центар на Сребрнпм језеру, сууденуа 
Зпрана Дрекалпвића (бр.инд.1992/254), пцена 10 (десеу), 20.јун 2011.; 9. Olimpijski bazen u kompleksu SC 
"Olimp" na Zvezdari, сууденуа Миленкпвић Мирјане (бр.инд.1991/179) , пцена 10 (десеу), децембар 2011.; 

 
- Менупр је на изради и пдбрани укупнп 24 (двадесетишетири) диплпмске (масуер) уезе и диплпмскпг 

(масуер) прпјекуа у ури суудија на шеуврупм (заврщнпм) семесуру Масуер академских суудија – 
Архиуекуура: 1. Истраживаое и прпјекат: Аутентичнп у архитектури у услпвима транзиције у 
щкплскпј 2008/2009. гпдини (наппмена: свих 8 кандидауи је успещнп пдбранилп диплпмску (масуер) уезу и 
прпјекау); 2. Жива мембрана Виминацијума / исппд и изнад тла ( Туристишкп – презентаципни и наушнп 
– истраживашки кпмплекс у ппдрушју археплпщкпг налазищта Виминацијум кпд Кпстплца ) у щкплскпј 
2009/2010. гпдини (наппмена: свих 9 кандидауа је успещнп пдбранилп диплпмску (масуер) уезу и 
прпјекау); 3. Истраживаое и прпјекат дпградое и рекпнструкције Галерије савремене уметнпсти 
Смедеревп у щкплскпј  2010/2011. гпдини (наппмена: свих 7 кандидауа је успещнп пдбранилп диплпмску 
(масуер) уезу и прпјекау); 

 
- Менупр је на изради и пдбрани диплпмских радпва у два суудија на щесупм (заврщнпм) семесуру 

Пснпвних академских суудија архиуекууре: 1. Рекпнструкција градских блпкпва између улица Краља 
Милана, Светпзара Маркпвића, Мишарске и Ресавске у Бепграду у щкплскпј 2007/2008.; 2. 
Архитектпнскп-урбанистичкп решеое дела блпка између улица Небпјшине, Бпкељске и Рудничке у 
Бепграду у щкплскпј 2008/2009.)  

 
(Наппмена: укпликп суудијским прпгрампм није пмпгућенп да насуавник буде биран за рукпвпдипца заврщнпг 
рада, уп се мпже замениуи са две репрезенуауивне референце у ужпј умеунишкпј пбласуи за кпју се бира) 
 
 
 

3. РЕЗУЛТАТИ У ПБЕЗБЕЂИВАОУ ППДМЛАТКА 
 

3.1. Шланствп у кпмисијама ПАС, МАС, СПЕЦ. и МР студија 
 
- Ушесувује у раду Кпмисије за пдбрану магисуарске уезе д.и.а. Иване Лукић ппд називпм  Истраживаое 

утицаја типпва урбаних матрица планских градпва 20.века на визуелне ефекте градскпг амбијента 
менупра др Владана Ђпкића, нпвембар 2007.; 

- Ушесувује у раду Кпмисије за пдбрану магисуарске уезе ликпвнпг умеуника Ненада Недељкпва ппд 
називпм Објективна представа и динамика субјекта менупра в.прпф. Милеуе Прпданпвића на 
Инуердисциплинарним ппсудиплпмским суудијама Универзиуеуа умеунпсуи у Бепграду, групе за дигиуалну 
умеунпсу, Бепград, 2008.; 

- Ушесувује у раду Кпмисије за пдбрану магисуарске уезе магисурануа из пбласуи ликпвних умеунпсуи 
Милене Бауак ппд називпм Цртеж у прпстпру менупра прпф. Драгана Јпванпвића на Факулуеуу ликпвних 
умеунпсуи Универзиуеуа умеунпсуи у Бепграду, Бепград, 2009.;  

- Ушесувује у раду Кпмисија за пдбрану масуер уеза, масуер прпјекауа и масуер заврщних радпва на 
суудијскпм прпграму Масуер академских суудија Унууращоа архиуекуура у суудију са уезпм 
(Пре)Прављеое (Прп)Стпра, кап и у суудију Хибрид_KM10 за генерацију сууденауа у щкплскпј 2015./2016.; 

- Ушесувује у раду Кпмисија за пдбрану масуер уеза, масуер прпјекауа и масуер заврщних радпва на 
суудијскпм прпграму Масуер академских суудија Унууращоа архиуекуура у суудију са уезпм Град Гплубац: 
Студије и прпјекат унутрашое архитектуре, кап и у суудију Хибрид_KM10 за генерацију сууденауа у 
щкплскпј 2016./2017.; 

- Ушесувује у раду Кпмисија за пдбрану масуер уеза, масуер прпјекауа и масуер заврщних радпва на 
суудијскпм прпграму Масуер академских суудија Унууращоа архиуекуура у суудију са уезпм Прпстпр и 
местп: Стара шећерана, кап и у суудију REAFIRMACIJA@BAR-KOD за генерацију сууденауа у щкплскпј 
2017/2018.; 



 23 

- Ушесувује у раду Кпмисија за пдбрану масуер уеза, масуер прпјекауа и масуер заврщних радпва на 
суудијскпм прпграму Масуер академске суудије Инуегрални урбанизам у суудију са уезпм Веб платфпрма 
за ппдршку лпкалнпм развпју културнпг туризма впђенпг заједницпм, кап и у суудију Културни 
туризам за генерацију сууденауа у щкплскпј 2017/2018.;  

 
 

3.2. Кпмисије за пцену и пдбрану дпктпрских уметнишких прпјеката 
 
- Ушесувује у раду Кпмисије за прпцену уеме дпкупрскпг умеунишкпг прпјекуа кандидауа Александре 

Арваниуидис Интерактивна фикција реалнпсти на Инуердисциплинарним суудијама Универзиуеуа 
умеунпсуи у Бепграду, Бепград  2008/2009.; 

- Ушесувује у раду Кпмисије за пдбрану дпкупрскпг умеунишкпг прпјекуа Деане Пеурпвић Хибридни јавни 
прпстпри – Уметнички пптенцијал прпширене реалнпсти у јавнпм прпстпру на 
Инуердисциплинарним суудијама – Дигиуалне умеунпсуи на Универзиуеуу умеунпсуи у Бепграду 
2017.(дпкупрау пдбраоен у пкупбру 2018.);  

- Ушесувује у раду Кпмисије за пдбрану дпкупрскпг умеунишкпг прпјекуа КАМЕН И НУМЕН, скулптпрскп 
истраживаое – амбијентална инсталација кандидауа Милана Кулића на Факулуеуу ликпвних 
умеунпсуи Универзиуеуа умеунпсуи у Бепграду 2018.; 

- Ушесувује у раду Кпмисије за пдбрану дпкупрскпг умеунишкпг прпјекуа Милене Пууник Овп местп: 
субјективнп мапираое прпстпра – Амбијентална ппставка у јавнпм прпстпру на 
Инуердисциплинарним суудијама - Вищемедијске умеунпсуи на Универзиуеуу умеунпсуи у Бепграду 
2018.(дпкупрау пдбраоен 30. нпвембра 2018.); 

- Ушесувује у раду Кпмисије за прпцену уеме дпкупрскe дисеруације Емергентна свпјства илузпрних 
кпнтура – асиметрија визуелне претраге кандидауа Бпјане Суајкић на Пдељеоу за психплпгију 
Филпзпфскпг факулуеуа Универзиуеуа у Бепграду, 2018.;  

 
 
 
 

4. СТРУШНП ПРПФЕСИПНАЛНИ ДППРИНПС 
 

 
4.1. Шлан уређивашкпг пдбпра или уредник наушнпг / струшнпг / уметнишкпг шаспписа или збпрника 

радпва у земљи или инпстранству 
 
- Има функцију главнпг и пдгпвпрнпг уредника шаспписа Forum Савеза архитеката Србије и Друщтва 

архитеката Бепграда 2007. и 2008.гпдине, ради на кпнцепуу нпвпг издаоа и уређује бр.53, а накпн упга 
ппсуаје сарадник редакције. Кап главни и пдгпвпрни уредник дпбиуник је признаоа у кауегприји 
Публикације 30. Салпна архиуекууре у Музеју примеоене умеунпсуи за шасппис Forum, "за нпви присууп 
архиуекупнскпј перипдици кпд нас", у Бепграду 2008. гпдине. 

- Уредник је петпг брпја шаспписа SAJ (Serbian architectural journal) за 2013. гпдину кпга уздаје 
Архиуекупнски факулуеу Универзиуеуа у Бепграду са уемпм издаоа About and around Curating. 

 
 

4.2. Шлан прганизаципнпг пдбпра или ушесник наушних / струшних кпнференција и скуппва или 
уметнишких манифестација наципналнпг / регипналнпг / међунарпднпг нивпа 

 
- Нпва урбанпст / глпбализација-транзиција, семинар Друщува урбанисуа Бепграда ( Младенпвић је 

предсуавник Савеза архиуекауа Србије ), Бепград, нпвембар 2007. / ушесник на семинару; 
- Октппус, међунарпднп бијенале прпщирених медија, урибина 1 / уепријска пракса : Сппј дисциплина крпз 

умеунпсу и уехнплпгију,  Архиуекупнски факулуеу у Бепграду, децембар 2007. / ушесник урибине;  
- Уметник кап публика / Фпрум: публика п радпвима визуелне уметнпсти / Дискусија међу публикпм / 

О прпстприма и сппменицима нестабилнпсти Милпрада Младенпвића, ауупр прпјекуа и мпдераупр Мг 
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Б.М.Супјадинпвић, прпдукција Удружеое умеуника ДЕЗ ПРГ, парунер прпјекуа Кулуурни ценуар Рекс, 
Кулуурни ценуар Рекс, Бепград, 24. нпвембар 2010. 

- Уметник кап публика ( у гпстима ) / Фпрум: публика п радпвима визуелне уметнпсти / Дискусија 
међу публикпм п излпжби * СТРАХ ОД НИШТА + Милпрада Младенпвића, ауупр прпјекуа и мпдераупр 
М.Б.Супјадинпвић, прпдукција Удружеое умеуника ДЕЗ ПРГ, парунер прпјекуа Кулуурни ценуар Рекс, 
ппдрщка и реализација Фпнд за пувпренп друщувп – Србија, у сарадои са МСУ Бепград, Салпн МСУБ, 11. 
мај 2011. 

- Međunarodni multimedijalni festival PATOSOFFIRANJE 7 / Mladenovid učestvuje u  prezentaciji Nezavisnog 
umetničkog udruženja Tredi Beograd, Svečani hol Centra za kulturu Smederevo ( CZKS ), Smederevo, petak 
08.07.2011. (Међунарпдни фесуивал) 

- Сећаое града / Пплитике и праксе укључиваоа и пчуваоа сећаоа у развпју града, међунарпдни 
симппзијум, прганизаупр Kulturklammer – centar za kulturne interakcije, парунер прпјекуа Brunch, Кулуурни 
ценуар Бепграда, Бепград, 12.09.-13.09.2011. / предаваш на симппзијуму и менупр радипнице; 
(Међунарпдни симппзијум) 

- Чији је мпј град ?, Инуервенција и мпдерација: Д.Секулић, панел дискусија: Чији је мпј прпблем?, 
ушесници:панела Д.Секулић, М.Младенпвић, М.Лађущић, прпјекау је прауећи садржај 52. Пкупбарскпг 
салпна у прганизацији НВП Блпкпви, Музеј ”25. мај” – Музеј истприје Југпславије, Бепград, 26.пкупбар 
2011. / ушесник панела; 

- Арт-терапија, семинар у пквиру редпвних наушних скуппва Психијауријске клинике Клинишкпг ценура у 
Бепграду, у прганизацији н.в.п. Прпстпр и прпјекуа ReMind, Управна зграда Психијауријске клинике, 
Бепград, 04.нпвембар 2011./ Младенпвић у пквиру семинара пдржава презенуацију ппд називпм Мала 
галерија у прпстпру центра за арт-терапију Специјалне бплнице за психијатријске бплести "Др 
Славпљуб Бакалпвић" у Врщцу кап мпгућнпст индивидуализације пацијената крпз уметнишки рад,; 

- Ko gradi grad 2: susreti gradskih entuzijasta i majstora, organizacija: Grupa 484, STEALTH.unlimited, Kulturni 
centar REX, podrška Fondacija Heinrich Bőll, Ministarstvo kulture Republike Srbije (Mladenovid je predstavnik 
Nezavisnog umetničkog udruženja Tredi Beograd), Kulturni centar REX, Beograd, 17-19.novembar 2011. / у 
пквиру скупа Младенпвић пдржава презенуацију Шта је Трећи Бепград?, Кулуурни ценуар REX, Бепград, 
19.11.2011. (Регипнални скуп) 

- Javnа diskusijа: Ovde smo! organizacija Ulična Galerija, Kafe-galerija Freedom, Beograd, 28.decembar 2012. / 
Mladenovid, kao član Udruženja Prostor u okviru koga su izvedene умеунишке intervencije, održava prezentaciju 
pod nazivom: Arhitektonske intervencije u prostoru za radnu terapiju Specijalne bolnice za psihijatrijske bolesti 
"Dr Slavoljub Bakalovid" u Vršcu; 

- Narativna arhitektura i prostorni dizajn muzeja, seminar, predavači i moderatori  - MARTELLO MEDIA:  Mark 
Leslie, Heather Dowling ( Dublin, Ireland ), organizacija: L. Milašinovid, Narodni muzej Kikinda, 23-25. april 2013. / 
ушесник семинара пп ппзиву;  (Семинар са међунарпдним ушесницима) 

- Industrijsko nasleđe gradova : Beograd – Minster, tribina i prezentacija u okviru međunarodne izložbe Most – 
Spona – Dar, programa u okviru Dana Evropske baštine 2013. pod pokroviteljstvom opštine Savski Venac, Kuda 
kralja Petra na Senjaku, Beograd, 19. septembar 2013. / презенуација и ушещће на урибини; (Трибина са 
међунарпдним ушесницима) 

- Sekundarna arhitektura – okrugli sto – razgovor o slam naseljima u Srbiji, povodom izložbe Sekundarna 
arhitektura umetnika Branislava Nikolida, Glalerija Magacin, Beograd, 04. decembar 2013. / ушесник на пкруглпм 
суплу; 

- Невидљива култура – Сајам независне штампане прпдукције, у пквиру манифесуације  Младенпвић 
пдржава презенуацију ауупрскпг умеунишкпг прпјекуа Book изведенпг у кпппрпдукцији са прганизацијпм 
Proartorg, Библипуека Бранкп Миљкпвић, Бепград, 24-25. децембар 2014. 

- Идентитети и пднпси: скулптура – инсталација – архитектура, панел ппвпдпм излпжбе 
Superstructure у Салпну Музеја савремене умеунпсуи, Бепград, 1. април 2016. / ушесник панела; 

- Poetika radikalnog izdavaštva & Svi govore, organizacija: kuda.org i GKP (Novi Sad), Kontrapunkt (Skoplje) & 
Multimedijalni Institut (Zagreb) u saradnji sa regionalnom mrežom za kulturu Kooperativa, Omladinski centar 
CK13, Novi Sad, 19-20. decembar 2016./ презенуација и ушещће на уибини; (Регипнални скуп) 

- Media Art Festival, selektor festivala Vaštag Vendel, organizator Centar za kulturu Kovin, Kovin, 19. – 25. 
seprtembar 2017. / ушесник и предаваш на фесуивалу / Mladenovid, M., Prezentacija, javna prezentacija 
autorskog rada u okviru Media Art Festivala 2017, 22. seprtembar 2017.  
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- Округли стп и презентација прпјекта "CoCreate", Рекупрау Универзиуеуа умеунпсуи у Бепграду, 1. 
Нпвембар 2017. / učesnici projekta CoCreate   

- Трибина п раду и делпваоу прпф. Александра Дерпка (1894 – 1988), прганизација Универзиуеу у Бепграду 
– Архиуекупнски факулуеу, мпдераупр прпф. др М. Рпуер Благпјевић, Амфиуеауар Архиуекупнскпг 
факулуеуа, Бепград, 3. децембар 2018. / предаваш на урибини; 

- Od inspiracije do interakcije / SmartArt – Art & Science applied, Prva međunarodna konferencija Fakulteta 
primenjenih umetnosti u Beogradu, organizacija: Fakultet primenjenih umetnosti Univerziteta umetnosti u 
Beogradu, konferencija de biti održana u Beogradu 28-30. 11. 2019.; шлан Умеунишкп – сурукпвнпг пдбпра 
међунарпдне кпнференције; 
 

 
4.3. Аутпр / кпаутпр прпјекта, елабпрата или студије 

 
- Студија мпгућнпсти и ефеката ревитализације, рекпнструкције и адаптације градитељскпг и сппменишкпг 

наслеђа будванскпг Старпг града у функцији унапређеоа туристишке привреде Будве, радни уим у 
сасуаву: дпц.др В.А.Милић (Метпдплпгија и кпнцепт Студије, урбанистишка анализа и регулатива, 
урбани дизајн), прпф.др В.Ђпкић (Прпјект-меначемент и кппрдинација Студије, урбана рекпнструкција), 
дпц.др М.Рпуер-Благпјевић (Ревитализација, защтита и рекпнструкција градитељскпг наслеђа и 
културнп- истпријских сппменика), дпц.др А.Радивпјевић (Кпнзервација и рекпнструкција градитељскпг 
наслеђа и културнп- истпријских сппменика), дпц. З.Ђуканпвић (Урбани меначмент , маркетинг и 
дизајн), дпц.мр М.Младенпвић (Архитектпнски дизајн и презентација), прпф.др Г.Михаљевић (Екпнпмски 
и финансијски аспекти), дипл.екпнпмисуа С.Давидпвић (Екпнпмски и финансијски аспекти) и прпф.др 
Р.Раукпвић (Туризмплпщки аспекти, туристишки меначмент и маркетинг), Бепград-Будва, јануар 2006, 
април 2006. 

 
 

4.4. Аутпр / кпаутпр / сарадник у уметнишкпм прпјекту у другим уметнишким пбластима 
 

а) Архитектура и дизајн ппставке уметнишке излпжбе 
 
- Дизајн и ппставка интерактивне Излпжбе нпвпг наставнпг плана и прпграма АФ, Кпмисија за насуаву АФ, 

Сала 200 Архиуекупнскпг факулуеуа, Бепград, мару 2005. / ауупр реализпване ппсуавке   
- Идејни прпјекат ппставке излпжбе Архиве / Салпн п Салпну /, прауећи прпграм Пкупбарскпг салпна 2005., 

ппд паурпнаупм Б.Бурић и у прганизацији Кулуурнпг ценура Бепград, са М.Цвеуић (нереализпванп), 
Бепград, април-авгусу 2005. / ауупр прпјекуа 

- BAF / Belgrade Art Fair, Идејнп архиуекупнскп рещеое сајамскпг прпсупра и ппсуавке, пп ппзиву галерије 
Remont ( галерија у свпјсуву ару кпрдинаупра ) и у прганизацији Publicis LPT, прпсупр Житпмлин магацина у 
луци Бепград ( нереализпванп ), Бепград, фебруар 2010. / ауупр прпјекуа  

- Пред судпм / Уметнпст у ппљу јуридичке естетике, 28. Мемпријал Надежде Пеурпвић, излпжба 
кусупса С.Пгоанпвић и С.Вукпвића, Младенпвић је ауупр архиуекууре ппсуавке излпжбе у прпсупру 
Галерије Надежде Пеурпвић и Галерије Рисим у Чашку, Чашак, реализација сепуембар – пкупбар 2016. / 
ауупр реализпване ппсуавке; (Архиуекуура ппсуавке умеунишких радпва међунарпдне излпжбе)  

 
б) Сценпграфија 

 
- Мащта у служби прппаганде, Младенпвић је асисуену сценпграфа на прпграму церемпније свешанпг 

пувараоа Галерије Себасуијан Ару / Inex interexport, прпдукција Публикум, Суанислав Шарп и група ФИА, 
Бепград, 03.06.1993. / сарадник у реализацији; 

- Еxт, Б.А.У.,  Младенпвић је сценпграф у вище прјекауа умеунишке групе ЕXТ из Бепграда у упку 1992-1994. / 
кпауупр у реализацији; 

- Кинкела, ппзприщна предсуава у режији П.Пејакпвића, ппзприщна урупа КУД НИКУД, Младенпвић је ауупр 
сценпграфије са арх.П.Вукпишићем, премијера Сууденуски кулуурни ценуар, Бепград, 10.04.1994. / кпауупр 
у реализацији; 
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- Изведбена1единица, презенуација радипнице групе Montažstroj /Загреб/ , прпдукција Ценпи, са группм 
Machin a, БИТЕФ уеауар, Бепград, децембар 1999. / кпауупр у реализацији; 

- Нпва тв лица, tv сппу у режији С.Симпјлпвића, Младенпвић је ауупр сценпграфије, прпдукција Ценура за 
исураживаое и развпј Радип-уелевизије Бепград / ТВБепград /, мару 2001. / ауупр у реализацији 
сценпграфије; 

- Кп сам ја / перфпрманс глумице Л.Прлпвић, М.Младенпвић и С.Бауарилп су ауупри сценпграфије и 
кпнцепуа ппсуавке перфпрманса, Галерија O3one, Андрићев венац, Бепград, 19.авгусу 2009. / кпауупр у 
реализацији; 

 
в) Дизајн интернет платфпрме 
 
- Кпнцепт, презентација и фптпграфије званишне интернет презентације Архитектпнскпг факултета 

Универзитета у Бепграду, на инуернеу адреси www.arh.bg.ac.yu , у сарадои са Д.Васпвићем и уз 
фпрмираое OCP плауфпрме прганизације OMNICOM, Бепград, 2003.гпдине. Сају је акуиван дп 2013. 
гпдине. / ауупр у реализацији; 

 
г) Архитектпнскп – урбанистишки прпјекти 
 
- Идејни прпјекат и аутпрски надзпр апартманскпг пбјекта на Шајкинпм брду у Вроашкпј Баои 

инвесуиупра г. Н.Спасића И Р. Живкпвића , Вроашка баоа, мај-јун 2004. /  реализација јун 2008. 
- Главни прпјекат типизиранпг Нпвпбепградскпг кипска, са арх.Ж.Јакпвљевићем (у пквиру Medium I.D., 

Бепград, пдгпвпрни прпјекуану Д.Миљкпвић), Бепград, сепуембар 2005. / реализпвани пбјекуи у упку 
2007.гпдине;  

- Урбанистишкп-архитектпнскп рещеое стамбенп-ппслпвнпг пбјекта на углу Синђелићеве и Немаоине 
улице, на к.п.бр.913 КП Ппжаревац  у Ппжаревцу, рещеое изведенп у пквиру HIPEX - Предузећа за 
прпјекупваое и извпђеое радпва у грађевинарсуву, Смедеревп, нпвембар 2006. 

- Идејнп рещеое дпградое и адаптације ппрпдишне куће Щарац у Брищнику ( Бпсна и Херцегпвина ), 
авгусу 2007, реализпванп 2008. 

- Архитектпнски деп идејнпг прпјекта рекпнструкције, адаптације и дпградое ппрпдишне куће Мащпвић, 
на Карађпрђевпм брду у Смедереву, јул 2007. , реализпванп 2008.   

- Архитектпнскп-урбанистишкп рещеое стамбенп-ппслпвнпг пбјекта на катастарскпј парцели бр.4837, КП 
Крагујевац, Град Крагујевац, између улица Јадранске и Д.М.Бене у Крагујевцу, са арх.М.Анупнијевићем и 
арх. Р.Мищићем и сарадникпм на прпјекуу Н.Ппппв, Бепград, април 2008.  

- Трећи Бепград / Идејнп рещеое пбјекта галерије и резиденцијалнпг прпстпра за уметнике у власнищтву 
ппрпдице Тртпвац на пбали Дунава кпд Паншевашкпг мпста, Бепград, пкупбар 2009., реализација прпјекуа 
пд децембра 2009. (прпјекау није реализпван дп краја) 

- Идејнп архитектпнскп-урбанистишкп рещеое ппстављаоа скулптуре академика Плге Јеврић на кеју у 
Шашку, пп ппзиву прганизаупра Мемпријала Надежде Пеурпвић у Чашку, Бепград, фебруар 2010. 

- Идејни прпјекат Винарије Јанкп (са туристишким апартманима) на Плавинцу у Смедереву у близини 
Виле Пбренпвића, са арх. Лукпм Младенпвићем, Смедеревп, 2011/2012. 

- Идејнп рещеое двприщнпг прпстпра за арт терапију у пквиру центра за радну терапију Специјалне 
бплнице за психијатријске бплести "Др Славпљуб Бакалпвић" у Врщцу, са Р.Анупнијевићем, пкупбар 
2012., у реализацији 

- Прпјекат идејнпг рещеоа архитектпнске и уметнишке итервенције на фасади Галерије Ремпнт у улици 
Марщала Бирјузпва бр. 7, прпјекау припремљен за Кпнкурс за финансираое умеунишких дела из пбласуи 
визуелних умеунпсуи за 2015. гпдину Минисуарсува кулууре и инфпрмисаоа Републике Србије, 2015., 
прпјекау није реализпван   

- Идејни прпјекат Првпг српскпг музеја щљиве, нарушилац прпјекуа ппщуина Псешина у сарадои са Музејем 
у Ваљеву, реализација прпјекуа у сарадои са арх. Л.Младенпвићем и прпјекуним бирппм Ваљевпплан, 
Псешина, 2015/2016., (М.Младенпвић и Л.Младенпвић су ауупри идејнпг рещеоа 2012/2013.) 

 
 
 
 

http://www.arh.bg.ac.yu/
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ђ) Прпјекти унутращое архитектуре (ентеријера) 
 
- Идејни и извпђашки рпјекат ентеријера прпстприја уз галерију Центра за културу Златнп пкп, Нпви Сад, 

са арх.И.Куцинпм, дец.1996. 
- Caffe Zona инвесуиупра г.З.Бауинића у улици Десппуа Ђурђа у Смедереву, реализација енуеријера јануар 

2000.    
- Ентеријер pub-а Guinnes инвесуиупра г.М.Зекпвића у ул.Краља Пеура у Смедереву, реализација мару 2000. 
- Caffe Gambini инвесуиупра г.Мищића и г.Кривпщића у ул.Краља Пеура у Смедереву, са арх. С.Бауарилп, 

реализација мај 2000. 
- Caffe Fashion / ex Millennium / инвесуиупра г.З.Анђелкпвића у ул. Краља Пеура у Смедереву , реализација 

мај 2001. 
- Нпћни клуб Shark инвесуиупра г.Анђелкпвића и г.Мищића на Веслашкпм клубу у Смедереву, са С.Бауарилп, 

прпјекау унууращое архиуекууре, реализација 2001/2002. 
- Рекпнструкција и ентеријер ппслпвнпг прпстпра, у улици Краља Милууина бр.57  у Бепграду инвесуиупра 

г.Н.Марића, реализација  јун 2002. 
- Клуб Енигма инвесуиупра г.Н.Мищића у Дпму кулууре Смедеревп у улици Карађпрђевпј у Смедереву, 

реализација енуеријера сепуембар 2003.  
- Клуб Мащинац инвесуиупра г.Б.Капсарева у улици Кнеза Милпща у Смедереву, прпјекау и реализација 

архиуекууре унууращоег прпсупра са арх.П.Вукпишићем, сепуембар 2003. 
- Клуб Adagio инвесуиупра.г.Д.Гуслпва на Веслашкпм клубу у Смедереву, са фпупинсуалацијпм Мисуишна 

река, реализација нпвембар 2005. 
- Идејнп рещеое кпнцепта упптребе мпдела тетриса у архитектпнскпм уређеоу прпстпра и у градои 

нпвпг визуелнпг идентитета Нарпдне библиптеке Србије, пп ппзиву Управе Библипуеке, са М.Цвеуић ( 
нереализпванп ), Бепград, нпвембар 2005. 

- Рекпнструкција и ентеријер кафе-пицерије Замак инвесуиупра г.И.Савића у улици Краља Пеура у 
Смедереву, реализација пд 2004. дп 2007. 

- Идејнп рещеое адаптације Дешијег диспанзера Клинишкпг центра Свети Лука у Смедереву, са арх. К. 
Кпчас Јпванпвић, Смедеревп, пкупбар 2007. 

- Идејнп архитектпнскп рещеое Стпнптениске академије Кпцић у прпстпру дела старе аерпдрпмске 
зграде (ИМТ) у кпмплексу Airport city на Нпвпм бепграду, Бепград, мару 2008. 

- Дядя Ваня / café smederevo / (ex Fashion), инвесуиупра г.В.Спкплпва и г.В.Супјанпвића у улици Краља 
Пеура у Смедереву, реализација јул 2009.  

- Мала галерија у пквиру центра за арт терапију Специјалне бплнице за психијатријске бплести "Др 
Славпљуб Бакалпвић" у Врщцу, са Р.Анупнијевићем, пкупбар 2011., реализпванп у упку 2011/2012. 

- Идејни прпјекат адаптације и уређеоа Галерије у Смедереву, Младенпвић је реализпвап деп прпјекуа у 
сарадои са HIPEX - Предузећем за прпјекупваое и извпђеое радпва у грађевинарсуву, Смедеревп, 
нпвембар 2011.  

 
 

4.5. Инпватпр, аутпр / кпаутпр прихваћенпг патента, технишкпг унапређеоа, експертиза, рецензија 
радпва или прпјеката  

 
- За пбјављиваое уексуа у шасппису: Folid, B., The contribution to the research into the role of Bogdan 

Bogdanovid in the creation of the new school of architecture in Belgrade, SPATIUM International Review No.27, 
p.19-25., Belgrade, August 2012. 

- За пбјављиваое дпкупрауа кпд издаваша Задужбина Андрејевић, Бепград: Ј.Д. Михајлпвић, Савремени 
прпстпри хетерптппија у архитектури, дпкупрау пдбраоен на Архиуекупнскпм факулуеуу у Бепграду, 2016.  

 
 

4.6. Ушещће у прпмпцијама 
 
- Презентација шаспписа: Фпрум / Симптпми кпји трају, презенуација шаспписа у пквиру манифесуације 

Недеља архиуекууре Друщува архиуекауа Бепграда и Друщува урбанисуа Бепграда, са Суеванпм Вукпвићем 
и Ђпрђем Супјанпвићем, галерија Artget, Кулуурни ценуар Бепграда, јул 2008. 
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- Promocija časopisa: Zent (drugi broj), tema broja: Rad, Mladenovid je učesnik promocije  kao jedan od autora 
prvog broja časopisa, sa koučesnicima  Papid, L., Kantar, M., Savanovid, A., Polet, Beograd, 30.12.2016.  

- Прпмпција мпнпграфије: Хетерптппије – прпстпри "другпсти" у архитектури - др Јелене Михајлпвић, 
издаое Задужбина Андрејевић, заједнп са Зпранпм Лазпвићем, Универзиуеуска библипуека Светпзар 
Маркпвић, 29. сепуембар 2017.   

- Прпмпција публикације: Нпва шкпла архитектуре у Бепграду – Бранислав Љ. Фплић, издаое 
Архиуекупнскпг факулуеуа у Бепграду, заједнп са Зпранпм Лазпвићем и Анпм Никезић, Кула Небпјща, 
Бепград, 21. децембар 2017. 

- Представљаое мпнпграфије: Есеји п граду Спаспја Крунића, уредника Александра Бпбића у издаоу 
Припн Ару, заједнп са др Владанпм Ђпкићем, Александрпм Бпбићем и Спаспјем Крунићем, Амфиуеауар 
Архиуекупнскпг факулуеуа, Бепград, 22. нпвембар 2018. 

 
 

4.7. Уметнишки радпви у дпмаћим или међунарпдним кплекцијама 
 
- Deposito bagagli Museum, Vittorio Veneto, Italy (рад Без назива *кпжна упрба са упшкпвима и мпделпм впза+ 

из 1997.)   
- Кплекција Art by LakiLine, (радпви са умеунишке радипнице у фабрици пбуће LakiLine у Чашку, из 2001.) 
- Кплекција Галерије Културнпг центра Јалпвик у Јалпвику, (радпви са Инуернаципналне умеунишке 

кплпније у Јалпвику 2003.) 
- Кплекција Галерије Културнпг центра Паншевп, (радпви са 6. инуернаципналне умеунишке радипнице 

Стаклп из 2005.)  
- Кплекција NATURE & ART, Псешина (рад Без назива *Мембрана+ из 2011.)  
- Кплекција Културнпг центра Нпви Пазар ( рад Без назива *Спндираое уерена+, 3 графике из 2012.)  
- Кплекција Дпма културе Шашак (серија радпва Без назива *Спндираое уерена+ са Ликпвне кплпније Чашак  

2014. изведени уущем и перпм, кап и акрилним бпјама на папиру 2014.)  
- Кплекција Центра за ликпвнп пбразпваое Шуматпвачка, Бепград (рад Без назива *щкплска уабла_гаф-

нищ_слика бр.5+ из 2014.)  
- Luciano Benetton Collection: Imago Mundi, Luciano Benetton Foundation, Treviso (The Bridge on the Ibar, 

artwork, 2015.) (Међунарпдна кплекција)  
- Кплекција акварела Савремене галерије Зреоанин (радпви са 38. сусреуа акварелисуа у Ешкпј ппд 

називпм Стпгпдищое впде_117 из 2017. гпдине)  
- Легат Уметнишке кплпније Милещева, Пријеппље (рад ппвпдпм 44. међунарпднпг сазива Кплпније 2017. 

Без назива *Једна суплица+ из 2016. гпдине) (Међунарпдна кплекција)  
 
 
 

5. ДППРИНПС АКАДЕМСКПЈ И ЩИРПЈ ЗАЈЕДНИЦИ 
 
 

5.1. Председник, шлан пргана управљаоа, струшних пргана и кпмисија факултета или универзитета у 
земљи или инпстранству 

 
- Члан је Кпмисије за пријемни испиу на архиуекупнскпм факулуеуу у Бепграду пд 1997. дп 2009. гпдине 

(изузев 2006.) 
- Председник је Кпмисије за пднпсе са јавнпщћу, инфпрмисаое, излпжбе и међунарпдну сарадоу 2003 – 

2006. 
- Рукпвпдилац је радне групе за рефпрму насуаве Кауедре за визуелне кпмуникације у щкплскпј 2004/2005. 

гпдини. 2005. ради на кпнцепуу нпвпг мпдела пријемнпг испиуа на АФ. 
- Члан је Радне групе за праћеое квалиуеуа и евалуацију Кпмисије за насуаву АФ у щкплскпј 2005/2006., кап 

и Кпмисије за евалуацију у щкплскпј 2006/2007. гпдини. 2008. ради на рекпнсурукцији сисуема евалуације 
на АФ. 

- Рукпвпдилац је Већа прве гпдине суудија на АФ пд щкплске 2006/2007. дo 2008/2009. гпдине. 
- Члан је Кпмисије за издавашку делаунпсу Депарумана за архиуекууру АФ пд 2008.гпдине. 
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- Председник Кпмисије за припрему Извещуаја за реизбпр једнпг насуавника у зваое ванреднпг прпфеспра  
за ужу умеунишку пбласу " Визуелна исураживаоа и архиуекупнска графика " на Архиуекупнскпм факулуеуу 
Универзиуеуа у Бепграду (Извещуај за реизбпр мр Дущана Суанисављевића, дипл.инж.арх.);  

- Члан је Савеуа Архиуекупнскпг факулуеуа Универзиуеуа у Бепграду пд щкплске 2009/2010. – 2012/2013. 
- Члан је Кпмисије за израду нпвпг кпнцепуа пријемнпг испиуа на Архиуекупнскпм факулуеуу у Бепграду 

2013. гпдине. 
- Члан је Кпмисије за припрему Извещуаја за избпр једнпг сарадника у зваое асисуенуа  за ужу наушну, 

пднпснп  умеунишку  пбласу Архитектпнскп прпјектпваое и савремена архитектура на Архиуекупнскпм 
факулуеуу Универзиуеуа у Бепграду ( Извещуај за избпр Владана Суеванпвића, дипл.инж.арх );  

- Члан је Кпмисије за пријемни испиу Архиуекупнскпг факулуеуа Универзиуеуа у Бепграду пд 2014 – 2018. 
гпдине; 

- Члан је Кпмисије за суауууарна пиуаоа Архиуекупнскпг факулуеуа 2018. гпдине 
- Члан је Кпмисије за унапређеое садржаја пријемнпг испиуа за упис кандидауа на прву гпдину пснпвних 

академских и инуегрисаних академских  суудија - Архиуекуура, за щкплску 2018/2019. гпдину;  

- Заменик је председника Савеуа Архиуекупнскпг факулуеуа Универзиуеуа у Бепграду у кпји је изабран кап 
предсуавник Депарумана за архиуекууру у пкупбру 2018. 

- Члан је Кпмисије за избпр једнпг сарадника у зваоу асисуенуа из уже умеунишке пбласуи ликпвне 
умеунпсуи на Архиуекупнскпм факулуеуу Универзиуеуа у Бепграду, пд пкупбра 2018. гпдине;  

- Председник је Кпмисије за припрему уесуа Кпмисије за пријемни испиу Архиуекупнскпг факулуеуа 
Универзиуеуа у Бепграду пд 2019. гпдине; 
  

 
5.2. Рукпвпђеое или ушещће у активнпстима пд знашаја за развпј и углед факултета, пднпснп 

универзитета  
 
- 2003. ради на кпнцепуу и реализацији званишне Интернет презентације Архитектпнскпг факултета, 

шији је админисураупр дп краја 2005.  

- 2016. гпдине са насуавницима и сарадницима из пбласуи ликпвних умеунпсуи ради на пбликпваоу и 
архивираоу Збирке ликпвних радпва Кабинеуа за Ликпвне фпрме на Архиуекупнскпм факулуеуу 
Универзиуеуа у Бепграду 

 

 
5.3. Шлан струшних и других радних тела и кпмисија при прганима управе (министарства, градска управа, 

лпкална управа и др.) или другим прганизацијама знашајним за щиру друщтвену заједницу 
 
- Члан је Удружеоа ликпвних умеуника Србије (УЛУС) пд 1994. гпдине дп данас 
- Члан је Савеза архиуекауа Србије (САС), данас Удружеоа архиуекауа Србије (УАС) пд 2006. гпдине дп данас 
- Један је пд псниваша Независнпг умеунишкпг удружеоа Трећи Бепград (Уметнишке Задруге Трећи Бепград) 

и ппупредседник Управнпг пдбпра Удружеоа пд 2010.гпдине. Удружеое напущуа 2012..  
- Члан је Удружеоа Прпстпр кпје се бави ару-уерапијпм пд 2011. гпдине. 
 
 

5.4. Председник или шлан пргана управљаоа наципналне или међунарпдне струкпвне (прпфесипналне) 
прганизације 

 
- Члан је Управнпг пдбпра Савеза архиуекауа Србије пд 2006. дп 2011. Гпдине 

 
 

5.5. Ушещће у раду (шланствп у кпмисијама, радним телима, пдбприма и др.) институција пд јавнпг 
знашаја, наушних институција и институција културе, струкпвних (прпфесипналних) прганизација, 
наципналних или међунарпдних 

 
- Члан је Умеунишкпг савеуа Градске галерије при Музеју у Смедереву 2002.гпдине 
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- Члан је Сурушне кпмисије за реализацију прпјекуа Start up city / pokrenuti grad, кпју је фпрмирап Музеј у 
Смедереву, а на предлпг Дирекције за изградоу, урбанизам и Грађевинскп земљищуе ЈП Смедеревп, 
Смедеревп, децембар 2008. 

- Jедан је пд псниваша Друщтва за естетику архитектуре и визуелних уметнпсти Србије (ДЕАВУС) 
2008.гпдине., кпје пбнавља рад 2012. 

- Члан је Савеуа Салпна архиуекууре пд 2009.гпдине за 32. Салпн архиуекууре у Музеју примеоене 
умеунпсуи, Бепград, мару-април 2010. 

- Члан је радне групе за реализацију скулпууре у јавнпм прпсупру академика Плге Јеврић на кеју у Чашку у 
пквиру Мемпријала Надежде Пеурпвић и у прганизацији Галерије Надежде Пеурпвић у Чашку у упку 2010. 

- Ппупредседник је Управнпг пдбпра удружеоа Трећи Бепград (Уметнишкпг удружеоа Трећи Бепград) пд 
фебруара 2010. дп маја 2012. (Уметнишкп удружеое Трећи Бепград шлан је аспцијације НКСС *Аспцијације 
Независне културне сцене Србије+ пд јула 2011.)  

- Члан је Умеунишкпг савеуа Градске галерије савремене умеунпсуи у Смедереву пд 2011 дп 2013. 
- Члан је Умеунишкпг савеуа Ликпвне кплпније у Јалпвику пд 2011. 
- Члан је сурушне кпмисије за дпделу урадиципналне гпдищое Аоине награде из Фпнда Аоа Вера Чплић 

најуаленупванијем ушенику у пбласуи ликпвнпг суваралащува и дизајна Шкпле за дизајн у Бепграду пд 
2014. – 2016. гпдине 

- Члан је сурушне кпмисије Дпма кулууре Смедеревп за реализацију Прпјекуа израде мурала у Граду 
Смедереву 2014.  

- Члан је Савеуа Runaway – International Street Art Festival-а кпји се пдржава у Бепграду у сепуембру 2016.  
 
 

5.6. Рукпвпђеое или ушещће у ваннаставним активнпстима студената 
 
- Mенупр je на сууденускпм кпнкурсу Holes in the light кпмпаније Velux (рад ппд щифрпм LS6974 Суефана и 

Луке Младенпвића), мај 2008; 
- Члан је жирија и кпнсулуауивне групе (са М.Милинкпвић, М.Милпјевић и А.Никезић) за избпр кпнкурсних 

сууденуских рещеоа предвиђених за финансираое сууденауских кпнкурсних уимпва Архиуекупнскпг 
факулуеуа на међунарпднпм кпнкурсу Marsception 2018 (Architectural competition), јун 2018. гпдине;  

- Члан је жирија на фпуп – кпнкурсу за сууденуе архиуекууре ппд називпм Читаое кпнструкције и 
материјала – Архитектура ппслератне Југпславије 1948 – 1980 у прганизацији Ценура за исураживашку 
делаунпсу (ЦИД) Архиуекупнскпг факулуеуа Универзиуеуа у Бепграду кпји је прганизпван у пквиру прауећег 
прпграма Међунарпднпг фпрума Ствараое кпнкретне утппије: Архитектура ппслератне Југпславије 
1948 – 1980 у прганизацији Ценура за кулуурну декпнуаминацију, Бепград, пкупбар 2018. (Кпнкурс у пквиру 
међунарпднпг прпграма) 
  

 
5.7. Ушещће у наставним активнпстима кпје не нпсе ЕСПБ бпдпве (радипнице, перманентнп пбразпваое, 

курсеви у прганизацији струшних / прпфесипналних удружеоа или институција или сл.) 
 
- Прпјект X, сарадник радипнице Concrete Art, менупри Д.Јеленкпвић и Д.Васпвић, Суара щећерана, Бепград, 

април  1996. 
- Doing lenguage:  Слике, искази, ппјаве..., Радипница 301, Alter Image (off BITEF program), Ценуар за 

кулуурну декпнуаминацију, Павиљпн Вељкпвић, Бепград, пкупбар 1996. 
- Пбишаји (супституције), менупрска радипница М.Младенпвића и арх.Т.Прпкић, Леуоа щкпла архиуекууре 

(уема Еунп-архиуекуура), Исураживашка суаница Пеуница, јул 1998. 
- Етнп II (седам кућа), менупрска радипница М.Младенпвића, Леуоа щкпла архиуекууре, Исураживашка 

суаница Пеуница, сеуембар 1999.  
(ппрпдишна кућа Миркпвић у Жабарима кпд Ваљева реализпвана је у тпку 2002. гпдине. пп прпјекту 
студената Младенпвићеве радипнице) 

- Излпжба две ЛЩА АФ (Летое щкпле архитектуре Архитектпнскпг факултета) / 7 сепских кућа у 
ваљевскпм крају, Музеј примеоене умеунпсуи, Бепград, пкупбар 1999. 
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- Дан пградаваоа / псликаваое градилищне пграде /, М.Младенпвић је менупр једне суудијске групе у 
пквиру Кабинеуа за ликпвне фпрме АФ, ауупр кпнцепуа прпф.В.Љубинкпвић, прганизација Неимар-Ве, 
градилищуе ппслпвнп-апаруманскпг кпмплекса Савпград у блпку 20 на Нпвпм Бепграду, 01.04.2006. 

- Sedanje grada / Javna prezentacija rezultata radionica održanih u okviru projekta na Trgu Slavija u Beogradu, 
organizacija Kulturklammer – centar za kulturne interakcije, partner projekta Brunch ( Mladenovid je mentor 
prezentovane radionice organizovane u okviru izbornog kursa na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu i u 
saradnji sa studentima i nastavnicima Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu, kao i sa radionicom Izrazi se 
crtežom koju vodi A. Nedeljkovid, SKC, Beograd ), Beograd, 20. mart 2012. (Излпжба у пквиру међунарпднпг 
симппзијума)  

- 7 x 3  /  Izložba akademskog kursa Kustosiranje: Tehnologija izložbenog procesa / realizacija projekta "stvaran 
svet", zajednička prezentacija radova studenata Arhitektonskog fakulteta, Fakulteta likovnih umetnosti i Istorije 
umetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu, polaznika Izbornog kursa mentora M.Mladenovida, R.Antonijevida, 
A.Berete i S.Tunida održanog na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu u školskoj 2012 /2013. godini, Galerija 
U10, Beograd, mart – april 2013.  

- Пуна кућа, излпжба ппвпдпм радипнице: Pokretne umetničke kolonije (iz grada duhova u umetničke kolonije) / 
Kuda Bosnida, у прганизацији ZMUC (Zemunskog malog umetničkog centra) i organizacije Za Druga, Petrovac, 
Galerija Kulturnog centra Crvena komuna, Petrovac (Crna Gora), oktobar 2013. (Међунарпдна излпжба) 

- Архитектпнски цртеж / Излпжба радпва студената Архитектуре на предмету Ликпвне фпрме 2, селекција 
М.Младенпвић и М.Суанимирпвић, прганизација Грађевинскп-архиуекупнски факулуеу у Нищу и Друщувп 
архиуекауа Нища, Галерија Друщува архиуекауа Нища, Нищ, 1. – 9. јул 2014.  

- 45UNBLOCKED / Izložba radova studenata Master akademskih studija arhitekture i modula Urbani dizajn, 
Arhitektura i Arhitektonske tehnologije, koncept i uredništvo: N. Dukovid Ignjatovid, Lj. Đukanovid, J. Živkovid, K. 
Lalovid, V. Milenkovid i M. Mladenovid, produkcija Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu, Galerija Blok, 
45.blok, Beograd, april 2017. 
  

 
5.8. Дпмаће или међунарпдне награде и признаоа за унапређеое пбразпваоа, струке и / или науке  

 
- Признаое у категприји "Публикације" 30. Салпна архитектуре Музеја примеоене уметнпсти за шасппис 

Forum (шасппис Савеза архитеката Србије и Друщтва архитеката Србије, главнпг и пдгпвпрнпг уредника 
Милпрада Младенпвића) "за нпви приступ архитектпнскпј перипдици кпд нас", у Бепграду марта 
2008.гпдине; 

- Признаое Веслашкпг клуба Смедеревп за већи брпј уметнишких и архитектпнских интервенција у 
прпстприма Клуба, 2011. гпдине 

 
 

5.9. Репризна излагаоа уметнишких дела (5 референци)  
 
У пквиру ппглавља ПБАВЕЗНИ ЕЛЕМЕНТИ / 1.2. Јавнп излагаое уметнишкпг дела на кплективним жирираним 
излпжбама и манифестацијама пзнашенп је 3 (ури) излпжбе у ппследоем избпрнпм перипду (пд избпра у 
зваое ванреднпг прпфеспра) и 2 (две) излпжбе у ранијем перипду.  
Наппмена: репризнп излагаое умеунишкпг дела на сампсуалним и групним излпжбама вреднује се крпз 
дппринпс академскпј и щирпј заједници.  
 
 
 

6. САРАДОА СА ДРУГИМ УСТАНПВАМА 
 
 

6.1. Ушещће у реализацији прпјеката, студија и других наушних и уметнишких пствареоа са другим 
виспкпщкплским и наушнп-истраживашким устанпвама, пднпснп устанпвама културе или уметнпсти у 
земљи или инпстранству 
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- У јуну 2006. ушесувује у суудију Tempus прпграма Престпница Бепград на Berlage institute / postgraduate 
laboratory of architecture, Rotterdam, Nederland, где сарађује у кпнципираоу масуер курса АФ из пбласуи 
урбанизма. (суудип: Престпница Бепград / Tempus прпграм, прганизација Berlage institute / postgraduate 
laboratory of architecture, Rotterdam, Архиуекупнски факулуеу Универзиуеуа у Бепграду, Rotterdam, јун-јул 
2006.) 

- У пквиру инуерфакулуеуске сарадое менупр је и један пд ауупра кпнцепуа сууденуске радипнице Инверзије 
/ архитектура и текстил Архиуекупнскпг факулуеуа и Факулуеуа примеоених умеунпсуи и дизајна у 
прганизацији Пкуппус бијенала прпщирених медија и Архиуекупнскпг факулуеуа у Бепграду у децембру 
2007.  

- У упку щкплске 2011/12. и щкплске 2012/13. впди избпрне предмеуе на мауишнпм факулуеуу у фпрми 
међуфакулуеуске сарадое са сууденуима Вајарскпг пдсека Факулуеуа ликпвних умеунпсуи у Бепграду и са 
сууденуима исуприје умеунпсуи Филпзпфскпг факулуеуа у Бепграду.  

- У перипду 2016/2018. гпдине у пквиру инуерфакулуеуске сарадое Факулуеуа ликпвних умеунпсуи 
Универзиуеуа умеунпсуи у Бепграду и Универзиуеуа Трпа Ривјер у Квебеку, Канада (UQTR, Canada) ушесувује 
у прпјекуу сарадое Стварати заједнп – Видети себе у делу другпг (Co–Create, se voir dans lˋ oeuvre de lˋ 
autre) кпји се реализује уз ппдрщку Минисуарсува кулууре Републике Србије и амбасаде Канаде у Србији и 
пдржава се, између псуалпг, у пквиру пбележаваоа јубилеја 150 гпдина пд псниваоа Канаде. 
  

 
6.2. Раднп ангажпваое у настави или кпмисијама на другим виспкпщкплским или наушнп-

истраживашким устанпвама, пднпснп устанпвама културе или уметнпсти у земљи или инпстранству 
 
- Кап асисуену ушесувује у насуави на предмеуима Цруаое и Сликаое пдсека Унууращоа архиуекуура 

Факулуеуа примеоених умеунпсуи и дизајна Универзиуеуа умеунпсуи у Бепграду у щкплскпј 2000./2001. 
- У пквиру инуерфакулуеуске сарадое Tempus прпграма бправи на Faculty of architecture RWTH Aachen, 

Germany, у јуну 2005. 
- Тпкпм априла и маја 2006. пп ппзиву извпди низ предаваоа и менупр је радипнице ппд називпм Ћелија за 

пријатеља на избпрнпм предмеуу Инуермедијска умеунпсу Сликарскпг пдсека Факулуеуа ликпвних 
умеунпсуи Универзиуеуа умеунпсуи у Бепграду (рукпвпдилац курса Инуермедијска умеунпсу прпф. Д. 
Јпванпвић, прганизација Д.Грба) 

- Члан Кпмисије за припрему Извещуаја за избпр једнпг насуавника у зваое дпценуа  за ужу умеунишку 
пбласу " Сликарсувп " на Шумарскпм факулуеуу Универзиуеуа у Бепграду  (Извещуај за избпр мр Милене 
Пууник, магисура сликарсува);  

- У упку щкплске 2008/2009. впди припремни курс из насуаве цруаоа на Архиуекупнскпм факулуеуу 
Универзиуеуа Црне Гпре у Ппдгприци, Црна Гпра.    

- У упку  щкплске 2009/2010. впди насуаву из предмеуа Слпбпднп цртаое  на првпм семесуру Пснпвних 
академских суудија на Архиуекупнскпм факулуеуу Универзиуеуа Црне Гпре у Ппдгприци, Црна Гпра. 

- У упку леуоег семесура 2013/2014. впди Припремни курс из насуаве цруаоа на Грађевинскп - 
Архиуекупнскпм факулуеуу Универзиуеуа у Нищу. 

- Члан је Кпмисије за реализацију Пријемнпг испиуа на Грађевинскп-архиуекупнскпм факулуеуу 
Универзиуеуа у Нищу 2014. гпдине;  

- Пд леуоег семесура 2013/2014. дп щкплске 2017/2018. кап насуавник пп ппзиву пбразује насуавне 
курикулуме и впди насуаву на избпрнпм предмеуу Ликпвне фпрме 2 (Бпја у архитектури) на Првпј гпдини 
Пснпвних академских суудија и впди насуаву на предмеуу Ликпвне фпрме 1 (Цртеж у архитектури) на 
Првпј гпдини Пснпвних академских суудија на Грађевинскп – Архиуекупнскпм факулуеуу Универзиуеуа у 
Нищу. 

- Члан је Кпмисије за припрему извещуаја п спрпвпђеоу кпнкурса за избпр насуавника на Виспкпј щкпли 
ликпвних и примеоених умеунпсуи сурукпвних суудија у Бепграду (Извещуај за избпр мр Драгане Јпкић, 
дипл. сликара, дипл.инж.арх); 
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6.3. Гпстпваоа и предаваоа пп ппзиву на универзитетима у земљи или инпстранству 
 
- У маруу 2008. за ппуребе реализације насуаве предмеуа Ппетике дигиталне уметнпсти у пквиру 

дпкупрскпг суудијскпг прпграма Дигитална уметнпст Инуердисциплинарних суудија Универзиуеуа 
умеунпсуи у Бепграду пдржава блпк предаваоа на уему Дигитална архитектура у Рекупрауу 
Универзиуеуа умеунпсуи у Бепграду; 

- У децембру 2008.гпдине пдржава предаваое пп ппзиву на Вајарскпм пдсеку Факулуеуа Ликпвних 
умеунпсуи Универзиуеуа умеунпсуи у Бепграду;  

- У априлу 2009. пдржава предаваое пп ппзиву ппд називпм Разлишита места, разлишити смерпви (п 
ауупрскпм раду .М.Младенпвића) у Анфиуеауру Факулуеуа ликпвних умеунпсуи Универзиуеуа умеунпсуи у 
Бепграду, Сликарски пдсек у Булевару Впјвпде Пууника у Бепграду;  

- У маруу 2016. гпдине пдржава предаваое пп ппзиву на предмеуу Визуелни медији на Факулуеуу драмских 
умеунпсуи Универзиуеуа умеунпсуи у Бепграду;  

- У децембру 2016. пдржава предаваое пп ппзиву на предмеуу Теприје и ппетике мпдерне и савремене 
уметнпсти на Масуер академским суудијама Факулуеуа ликпвних умеунпсуи Универзиуеуа умеунпсуи у 
Бепграду у децембру 2016. у Ликпвнпј галерији Кулуурнпг ценура Бепграда; 

- У авгусуу 2018. пдржава предаваое пп ппзиву у пквиру прпграма Трибина: на свежем ваздуху са... Ценура 
за ликпвнп пбразпваое Шумаупвашка у Бепграду;  

- У маруу 2019. пдржава предаваое пп ппзиву на предмеуу Истприја архитектуре 1 (Пувпрени шас) са 
уемпм Кпнцепт у архитектури и уметнпсти на Грађевинскп-архиуекупнскпм факулуеуу Универзиуеуа у 
Нищу; 

 
 
 
ПСТАЛП / БИБЛИПГРАФИЈА П РАДУ КАНДИДАТА  
 
Интервјуи са аутпрпм / избпр 
 
- Ђпрђевић, М., На замагљеним стаклима, инуервју са М.Младенпвићем и З.Дрекалпвићем, Пплиуика пд 

9.нпвембра 2000., сур.16, Бепград 
- Цветкпвић, С., Једна велика слика, инуервју, Смедеревска седмица, сур.18-19, Смедеревп: Еурппресс, 

24.пкупбар 2003. 
- Стпјанпвић, М., За текст  пре архитектуре, инуервју ппвпдпм ауупрске излпжбе "Коига" у Салпну 77 у 

Нищу, Нарпдне нпвине Нищ, рубрика Кулуура, сур.14, Нищ, 16.мај 2005.  
- Павлпвић, Д., Преппзнатљива и ппжељна за излагаое / интервју са прпф. Милпрадпм Младенпвићем, 

шланпм Савета галерије савремене уметнпсти, Наще нпвине / недељни регипнални лису, рубрика Кулуура, 
сур.26-27., Смедеревп: Д.п.п. Респекумедија Смедеревп, 07.нпвембар 2012. 

- Кнежић, А., Јеремић, М., Пар Минута Архитектуре: Архитектура је важна !, KAMENZIND, међунарпдни 
шасппис за архиуекууру, бр.5, сур.23-24, Belgrade: Camenzind Belgrade, October, 2014,; види у вези прпјекуа 
и: Пар Минута Архитектуре / интервју А.Кнежић и М.Јеремић са Милпрадпм Младенпвићем на инуернеу 
адреси   https://vimeo.com/108545871 (преглед пд 30.07.2016.) 

- Ajdukovid, A., Putovanje kroz romsku arhitekturu u Srbiji, Intervju sa arhitektama Miloradom Mladenovidem  i 
Ivom Čukid, Vice Media: Vice - internet izdanje, rubrika Fotografija, objavljeno 10.01.2017. na internet adresi 
https://www.vice.com/rs/article/putovanje-kroz-romsku-arhitekturu-u-srbiji (pregled od 10.01.2017.) 

- Tasid, M., Razgovor sa Miloradom Mladenovidem, TV Subotica, autorski serijal Opušteno!, premijerno 
prikazivanje 15.04.2017, arhiva rubrike Kultura na internet adresi TV Subotica 
http://www.tvsubotica.com/index.php?c=emisija&emisijaid=6&slider=off&lg=sr (pregled od 18.04.2017.) 

- Seničid, M., Arhiviranje umetničke kilometraže, intervju sa Miloradom Mladenovidem, Before After – internet 
portal, rubrika Predmeti, na internet adresi: http://www.beforeafter.rs/drustvo/arhiviranje-umetnicke-
kilometraze/ , Beograd: Before After, objavljeno 04.05.2017. (pregled od 05.05.2017.) 

 
 
 
 

https://vimeo.com/108545871
https://www.vice.com/rs/article/putovanje-kroz-romsku-arhitekturu-u-srbiji
http://www.tvsubotica.com/index.php?c=emisija&emisijaid=6&slider=off&lg=sr
http://www.beforeafter.rs/drustvo/arhiviranje-umetnicke-kilometraze/
http://www.beforeafter.rs/drustvo/arhiviranje-umetnicke-kilometraze/
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Селектпвана ппщта библипграфија  
 
- Ликпвни прилпзи у брпју, Цртежи и интервенције у прпстпру Милпрада Младенпвића; Реш бр.22, 

Бепград, јун 1996.  
- Весић, Ј., Уметник прпмищља музеј, Пмаж музеплпщкпј распри крпз бепградске галерије, на инуернеу 

адреси  www.mediateka.f.bg.ac.yu , Бепград: Филпзпфски факулуеу Универзиуеуа у Бепграду, јул 1999.       
- Čubrilo, J., Beogradska umetnička scena devedesetih, str.29, videti i napomenu br.20 na str.32, Beograd: Izdavač 

Radio B92, jul 1998.  
- Pavid, B., Case studies, A Book of Facts 1993-1999, Belgrade: Branko Pavic, Case studies, November 28th 1999.  
- Grba, D., Stvarnosti / Svesti / Narativi, tekst u okviru autorskog site-a D.Grbe pod nazivom: Academics: courses 

workshops lectures ׀ writing,  na internet adresi 
http://dejangrba.dyndns.org/Academic/Lectures/RCN/RCN_Main.html, a povodom akademske nastave i u okviru 
tribinskog programa Biblioteke grada Beograda, febuar-maj 2009., Beograd  

- Šuvakovid, M. (sa grupom koautora), Istorija umetnosti u Srbiji XX vek / I tom /  Radikalne umetničke prakse, 
str. 741, 742, 821, 824, Beograd: Orion art Beograd, novembar 2010.  

- Grupa autora, ReMind / Projekat udruženja Prostor "ReMind 01", tekstovi u katalogu, Beograd: Prostor, BCIF, 
Klinički centar Srbije, oktobar 2011.  

- Grupa autora, 3BGD2012 / Tredi Beograd / Aktivnosti i akcije, Edicija 3BGD, knjiga 2, imternet izdanje na adresi: 
http://issuu.com/treci.beograd/docs/3bgd2012_final_net (pregled od 14.04.2013), Beograd: NUA Tredi Beograd, 
2013.; 

- Група аутпра, Српски WHO IS WHO 2011 – 2013, издаое прпјекуа Српски Who is Who – азбушник 
савремених елита у Србији (р.б.4217), сур. 510, Бепград: Завпд за учбенике Бепград, 2013. 

- Grupa autora, 3BGD2013 / Tredi Beograd / Aktivnosti i definisanje Tredeg Beograda, Edicija 3BGD, knjiga 3, 
Beograd: NUA Tredi Beograd, 2014. 

- Glišid, N. Projekat AUTORORTRET, video pregled načinjen za potrebe učešda na konkursu Ministarstva kulture 
2015., Beograd: Nenad Glišid 2011/2015., objavljeno na internet adresi 
https://www.youtube.com/watch?v=Wm2sv5s5fKc&feature=youtu.be (pregled od 09.12.2016.)  

- Stankovid, M., Fluidni konteksti / Kontekstualne prakse u savremenoj umetnosti, str.xiii, 223 -226, Beograd: 
FMK – Fakultet za medije i komunikacije, Univerzitet Singidunum, 2015.; 

- Лазпвић, З., Макп, В., 170 лишнпсти за 170 гпдина виспкпщкплске наставе у пбласти архитектуре у 
Србији, (сур. 324-325), Бепград: Универзиуеу у Бепграду – Архиуекупнски факулуеу, 2016. 

 
 
Селектпвана библипграфија п излагашким активнпстима 
 
- Ерић, З., Милпрад Младенпвић, Интервенција; Време умеунпсуи бр.4, сур.14, Бепград, дец.1994. 
- Тплић, Ј., Милпрад Младенпвић, Инсталација; Време умеунпсуи бр.6, сур.14, Бепград, феб.1995.  
- Ненадпвић, Н., Милпрад Младенпвић, Интервенција; Beorama international бр.2, сур.44, Бепград, мај 

1995.  
- Тплић, Ј., Пптрага за местпм пбјекта; Реш бр. 14, сур. 130, Бепград, пку,1995.  
- В.Н., Павиљпн Милпрада Младенпвића; Смедеревац бр.71, сур.19, Смедервп, јул 1996. 
- Вукпвић, С., Бепградска сцена срединпм деведесетих: аспекти једне нпве генерације; pref.cat., Нпви Сад: 

Галерија ценура за кулууру Злаунп пкп, сеп.1996. (види и уексу у: Despotovid, J., Od mekog pisma do stroge 
misli, Tredi program br.107/108, III/IV, Beograd: Tredi program Radio Beograda, 1996., kao i na internet adresi 
http://www.jovandespotovic.com/?page_id=1547 , pregled od 20.10.2011.) 

- Радулпвић, К, Минималистишке тенденције, ппщтпваое дефинисанпг пблика; уексу у кауалпгу 19. 
Мемпријалa Надежде Пеурпвић, Чашак: Галерија Надежда Пеурпвић, сеп.1996. (видеуи, уакпђе, у вези 
излпжбе криуишке уексупве у издаоу: Деспптпвић, Ј., Нпва слика, Бепград: Clio, 2006. и ппсебнп кпменуаре 
на сур.166 и 168.)  

- Младенпв, С., Структуралнп-архитектуралнп; уексу у кауалпгу, Криуишари су изабрали '97., серија 
"Савремена креуаоа", свеска бр.307, Бепград: Кулуурни ценуар Бепграда, јан.1997. 

- Група аутпра, II југпслпвенски ликпвни бијенале младих; уексу у кауалпгу, Врщац: Умеунишка радипница 
"Аурпра" и Нарпдни музеј Врщац, јул 1997. ( видеуи, уакпђе, у вези излпжбе криуишке уексупве у издаоу: 
Деспптпвић, Ј., Нпва слика, Бепград: Clio, 2006. и ппсебнп кпменуаре на сур.166 и 168.) 

http://www.mediateka.f.bg.ac.yu/
http://dejangrba.dyndns.org/Academic/Lectures/RCN/RCN_Main.html
http://issuu.com/treci.beograd/docs/3bgd2012_final_net
https://www.youtube.com/watch?v=Wm2sv5s5fKc&feature=youtu.be
http://www.jovandespotovic.com/?page_id=1547
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- Бурић, Б., текст у каталпгу; De Valigia у Југпславији, Бепград: Кулуурни ценуар Бепград и Gianpaolo 
D'Andrea, јун 1997. 

- Степанпв, С., Први интернаципнални бијенале скица и прпјеката, уексу у кауалпгу, Злаунп пкп, Нпви Сад: 
Ценуар за визуелну кулууру, 1997. 

- Станищић, Г., текст у каталпгу; '98 Критишари су изабрали, серија "Савремена креуаоа", свеска бр.331, 
Бепград: Ликпвна галерија Кулуурнпг ценура, јан.1998. 

- Група аутпра, Другп бијенале сценскпг дизајна, уексу у кауалпгу, Бепград: Југпслпвенскп друщувп за 
уехнплпгију и умеунпсу спекуакла, Музеј примеоене умеунпсуи Бепград, сепуембар 1998. 

- Павић, Б., текст у каталпгу,  39. Пктпбарски салпн, Музеј "25.мај", Бепград: Кулуурни ценуар Бепграда, 
пкупбар 1998. 

- Станищић, Г., Кп се бпји демпклпва маша јпщ, уексу у кауалпгу 40.Пкупбарскпг салпна, сур.37, Бепград: 
Кулуурни ценуар Бепграда, пкупбар 1999.  

- Димитријевић, Б., Теприја слике, Ппјављиваое и упптреба слике, уексу у кауалпгу Умеунпсу 2000. 21. 
Мемпријала Надежде Пеурпвић, Чашак: Галерија Надежде Пеурпвић, сепуембар- пкупбар 2000.  

- Радпсављевић Васиљевић, Д., Какп се прилагпдити стварнпсти ?, уексу у кауалпгу 41. Пкупбарскпг салпна, 
сур.22, Бепград: Кулуурни ценуар Бепграда, пкупбар 2000. 

- Весић, Ј., Црвена и плава пилула , уексу у издаоу ИНСПМНИЈА сурах пд пуупваоа крпз време, сур.43, 
Едиција Ппглед/Ару no13, Бепград: Ценуар за савремену умеунпсу - Бепград, , 2000. 

- Јаоић, С., Нефункципнална места – измещтене функципналнпсти, Remont art magazine no.3/4, сур.10-11, 
Бепград: РЕМПНТ - независна умеунишка аспцијација, прплеће/леуп 2001.,  

- Вукпвић, С., Пнтптаутплпгије, прише п пбјектима, уексу у кауалпгу Критишари су изабрали 2002, серија 
“Савремена креуаоа”, свеска 404, Бепград: Кулуурни ценуар Бепграда, јануар 2002. 

- Младенпв, С., Укрщтаоа, уексу у кауалпгу 10.Бијенале визуелних умеунпсуи / Укрщуаоа / Паншевп ‚02/ 
31.мај-7јул 02, Паншевп: Галерија савремене умеунпсуи, јул 2002.  

- Група аутпра, ZUMINZUMAOUT / 43.пктпбарски салпн, кауалпг манифесуације, Бепград: Кулуурни ценуар 
Бепграда, пкупбар 2002. 

- Миршић, А., Прпщиваое, уексу у кауалпгу ппвпдпм излпжбе, Бепград: Задужбина Илије М. Кпларца, 
Сууденуски ург 5, Бепград, 28.јануар 2003.  

- Тупаоац, В., Вешни салпн и наща свакпдневица, уексу у кауалпгу 44. Пкупбарскпг салпна Ппзиуив / 
Негауив, сур.14, Бепград: Кулуурни ценуар Бепграда, пкупбар 2003.  

- Бпгданпвић, Цртеж 2003, уексу у кауалпгу, Ппжега: Градска галерија Ппжега, Нарпдна библипуека Ппжега, 
пкупбар-нпвембар 2003.  

- Група аутпра,  Belgrade Art Inc. / Momente des Umbruchs, Secession, Wien; Revolver / Archiv fur aktuelle 
Kunst /, Frankfurt am Main, 2005.; Pressemappe: BELGRAD ART INC. / Charline von Heul, Secession, 
Ausstellungen 2004.; Berlin A., The boundaries of art, Ремпну ару магазин бр.11, сур.51, Бепград: Ремпну - 
независна умеунишка аспцијација, јесен 2004. (видеуи уакпђе и уексупве: Mittringer, Markus: Der Balkan, 
ganz ohne Blut und Honig - in der Wiener Secession, Der Standard, Wien, 01.07.2004.; Spiegler, Almuth: Nur 
Balkan – Show im Yugomuseum, Die Presse, Wien, 02.07.2004.; Borchhardt-Birbaumer, Brigitte: Vom srengen 
Blickpunkt zur Sphare, Wiener Zeitung, Wien, 20.08.2004.;)   

- Анђелкпвић, Б., Димитријевић, Б., Сретенпвић, Д., П нпрмалнпсти / Уметнпст у Србији 1989-2001., 
уексупви у кауалпгу, Бепград: Музеј савремене умеунпсуи Бепград, пкупбар 2005.; верзија на енглескпм 
језику: Бепград, пкупбар 2006.,  

- Балаћ, Ј., Прише п стаклу, стаклени ппглед на свет, Паншевац бр.4108, рубрика Кулуура, Паншевп, пкупбар 
2005. 

- Миршић А., Ппппвић У., Postcards, уексу у кауалпгу излпжбе, серија “Савремена креуаоа”, свеска 487, 
Бепград: Кулуурни ценуар Бепграда, Ликпвна галерија, јул 2006.  

- др Денегри Ј., др Щувакпвић М. (увпдни текстпви), Хибриднп -–  имагинарнп /  Сликарствп и / или екран  
/  П слици и сликарству у еппхи медија, уексупви у кауалпгу излпжбе, Нпви Сад: Музеј савремене ликпвне 
умеунпсуи, нпвембар 2006.    

- Popovic, U., Dražid, D., BEOGRAD: NEMESTA. Umetnost u javnom prostoru ׀ BELGRADE: NONPLACES. Art in 
public space, povodom izložbe u Salonu Muzeja savremene umetnosti i radova u javnim prostorima u 
Beogradu 31/07-06/09/2009., Beograd: izdavač Muzej savremene umetnosti Beograd, septembar 2009. 



 36 

- Стпјанпвић, Б., Сви гпвпре, уексу у кауалпгу групе ауупра ппвпдпм излпжбе Окплнпст / 50. Октпбарски 
салпн / Бепград, 2.пктпбар-15.нпвембар 2009., сур.164-167., Бепград: Кулуурни ценуар Бепграда, пкупбар 
2009. 

- Vajdid Bajid, V., Edenski vrtovi (post) moderne, uvodni tekst u katalogu Čukarički likovni salon 2009, Beograd: 
Galerija '73, Banovo brdo, Čukarica, decembar 2009.  

- NATURE & ART / project, Popovid, U., Obredi prelaza; Janjid, S., Mitrovid, K., ARS NATURA, NATURA MORTE, 
katalog povodom međunarodne izložbe u galeriji narodnog muzeja Valjevo umetničkog direktora Đ.Stanojevida, 
VA (Valjevska akcija), Valjevo: Festival Raskršde 2010., jul 2010.  

- Spajid, J., Rorcharch, Rorsharsh / ili ja du da ti pokažem neke slike, a ti deš da mi kažeš sve što je na njima. . . , 
tekst u katalogu izložbe, Dom omladine Beograda, novembar 2010., Beograd 

- Mг Стпјадинпвић, Б.М., Динамика размене, уексуу у издаоу Уметник кап публика / Фпрум : : публика п 
радпвима савремене уметнпсти, Бепград: Удружеое умеуника ДЕЗ ПРГ, прганизација Anonymous said, 
децембар 2010. (прпјекау је деппнпван у Ауупрскпј агенцији за Србију, www.autorskaagencija.com) 

- Grupa autora, BIBLIOTEKA – Otvorena knjiga Balkana / ZEMLJA – KNJIGA – MAPE, katalog povodom izložbe, 
urednik B.Plazinid i su-organizator COLLEGIUM ARTISTICUM (Sarajevo), Čačak: Centar za vizuelna istraživanja 
'Krug' Čačak, 2010.  

- Kulturklammer – centar za kulturne interakcije, Sedanje grada, katalog Međunarodnog simpozijuma i pratedih 
izložbi i radionica, Beograd: Kulturklammer, Brunch, septembar 2011.  

- Grupa autora, Jalovička likovna kolonija 1978-2011, monografija o radu kolonije, urednik B.Nikolid, Vladimirci: 
Biblioteka „Diša Atid“ Vladimirci, mart 2012.  

- Đukid, N., Nature & Art ( tekst povodom Nature & Art kolonije i radionice u Osečini ), ArhArt ( magazin za 
arhitekturu i umetnost ), str.64-67., Beograd: „Neimar V“ a.d., prolede 2012.  

- Stanojevid, Đ., Uzemljenje < environment, performance, urbanism, visual arts >, tekst u katalogu: Mikser 
Festival 2012, str. 106-107, Beograd: Mikser, maj 2012. ( види уакпђе и уексупве пд знашаја у : City nagazine, br. 
od 21.maja do 03.juna, Beograd: Roularta d.o.o., jun 2012. ) 

- Grupa autora, ŠTA SE DOGODILO SA MUZEJEM SAVREMENE UMETNOSTI / Neizložba dokumentacije, 
umetničkih intervencija i enterijera zgrade, tekst u pratedem materijalu izložbe, Novi Beograd: Muzej savremene 
umetnosti, jun 2012.; види уексу пд знашаја: Jovanovid, J. Ι BIRN Ι Belgrade, Endless Reconstruction Keeps Art 
Museum on Hold, ( Mladenovid je u tekstu jedan od intervjuisanih autora ), Balkan Insight, internet edition, 
Belgrade, 2012, http://www.balkanisight.com/en/article/endless-reconstruction-keeps-art-museum-on-hold , 
преглед пд 25/Oct/2012;  

- Јелисавац Катић, Љ., Ппсле и изнад свега – Виђеоа, уексу у кауалпгу ппвпдпм излпжбе Спппћанска 
виђеоа 2012.., увпдни уексу, Нпви Пазар: Кулуурни ценуар Нпви Пазар,  фебруар 2013., Бепград, јул 2013., ( 
COBISS.SR-ID 196706316 )  

- Bereta, A., Sniženje restlova ( intro ), кап и : Tunid, S., A posle kraja – početak, tekstovi u katalogu Kustosiranje : 
7 x 3 povodom izložbe održane u galeriji Umetnički prostor U10, Beograd, 21.03 – 06.04.2013., Beograd: 
Umetnički prostor U10, Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu, april 2013.;  

- Stankovid-Bjegovid, K., Šta je smešno ?! / internacionalni projekat, katalog projekta 11.Open Art Festival-a 
Procvetaj, Beograd: Udruženje likovnih umetnika Srbije – ULUS, avgust 2014.  

- Grupa autora, Linije vremena / DOKUMENTI 1981–2012... / 16. Bijenale umetnosti, katalog bijenala, vidi 
str.104-105, Pančevo: Kulturni centar Pančeva, 2014.  

- Group of authors, Disappearing Things, Foreword: N.Schafhausen and V.J.Muller, cat. presentation of 
M.Mladenovic work on 55th October Salon p.110-113, Belgrade: The Cultural Centre of Belgrade, october 2014.  

- Cerovid, N., Zavičajni muzej grada Rovinja / Izložba članova ULUS-a, uvodni tekst u katalogu, Rovinj (Hrvatska): 
Zavičajni muzej Grada Rovinja, novembar 2014.  

- Петрпвић, В., Ликпвна кплпнија Шашак 2014., кауалпг ппвпдпм излпжбе у Ликпвнпм салпну Дпма кулууре 
Чашак, Чашак: Дпм кулууре Чашак, нпвембар 2014. 

- Udruženje Prostor, Da li ste vi normalni ?, katalog povodom izložbe u Domu omladine Beograda, Beograd: 
Udruženje Prostor, januar 2015.  

- Маринкпвић, К., Када мислим п себи у ствари мислим п нама, кауалпг ппвпдпм излпжбе Шуматпвашка / 
Кплекција 2015., Бепград: Шумаупвашка – Ценуар за ликпвнп пбразпваое, јули 2015.,  

- Benetton, L., Janjic, S., Mitrovic, K., Scorretti, C, Ungureanu, I., Serbia Reconsidered / Contemporary Artists 
from Serbia, cat. Imago Mundi, p.204-205, 226-227, Luciano Benetton Collection: Fabrica, 2015. (види и на 
Инуернеу адреси: http://imagomundiart.com/collections/serbia-reconsidered , преглед пд 21.11.2016.)   

http://www.autorskaagencija.com/
http://www.balkanisight.com/en/article/endless-reconstruction-keeps-art-museum-on-hold
http://imagomundiart.com/collections/serbia-reconsidered
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- Група аутпра, Пред судпм: каталпг (коига 1, уредник Петрпнијевић, М.), Пред судпм: шитанка (коига 2, 
уредници Пгоенпвић, С., Вукпвић, С.) / 28. Мемпријал Надежде Петрпвић, Чашак: Умеунишка галерија 
„Надежда Пеурпвић“, 2016.  
(кауалпг и шиуанка се мпгу преузеуи на инуернеу адресама: 
https://drive.google.com/file/d/16T3Zj_kQF1wMv8rXQlgf8Dx0nAtaQsg9/view , 
https://drive.google.com/file/d/1010GkHI4CVqvpPuA7gjvZmQooxfabF7h/view (преглед пд 01.11.2018.) 

- Маринкпвић, К., Парпви, уексу у кауалпгу ппвпдпм излпжбе Парпви / Излпжба дела из кплекције у 
Ликпвнпј галерији Кулуурнпг ценура Врбаса, Врбас: Кулуурни ценуар Врбас, јул 2016.    

- Нпвишић, С., Нпвембарски салпн визуелних уметнпсти 2016, уексу у кауалпгу, Краљевп: Удружеое 
ликпвних и примеоених умеуника Краљевп, Нарпдни музеј Краљевп, нпвембар 2016. 

- Grupa autora, Autogol: Od autoironije do autoistorizacije, monografija povodom deset godina postojanja 
Zemunskog malog umetničkog centra i izložbe Autogol održane tim povodom, Beograd: ZMUC Zemunski mali 
umetnički centar, 2016. 

- Група аутпра, Веб излпжба: 45UNBLOCKED, уексупви и презенуације радпва са суудијских прпграма 
Архиуекупнскпг факулуеуа Универзиуеуа у Бепграду кпји се баве исураживаоем блпка 45 на Нпвпм 
Бепграду са рецензијама, на инуернеу адреси http://www.arh.bg.ac.rs/2017/04/07/veb-izlozba-45unblocked/ 
(преглед пд 07.04.2017.), Бепград: Универзиуеу у Бепграду – Архиуекупнски факулуеу, април 2017. (види 
уакпђе и кауалпг излпжбе у галерији Блпк: Grupa autora, 45UNBLOCKED, Beograd: NBKM, Galerija Blok, 2017.) 

- Ћирић, Б., Када се други сусреће са другим другим, у кауалпгу ппгледауи инуервју са С.Супјанпвић Остали 
радпви / прпјекат 2017., сур. 80-89, Бепград: Кулуурни ценуар Бепграда, 2017.; види уакпђе и: Đorđevid, 
M., R.I.P. ideje – susret Ostalih radova, intervju sa Sandrom Stojanovid, Before After – internet portal, na 
internet adresi: http://www.beforeafter.rs/kultura/r-p-ideje-susret-ostalih-radova/, Beograd: Before After, 
objavljeno 07.06.2017. (pregled od 07.06.2017.) 

- Otaševid, M., Dimitrijevid: U svakom sistemu neki se umjetnici udvaraju birokratiji, intervju sa B.Dimitrijevidem 
od interesa za Projekat spomenika Z.Đinđidu, rad M.Mladenovida i R.Antonijevida, Internet portal Vijesti online na 
adresi: http://www.vijesti.me/caffe/dimitrijevic-u-svakom-sistemu-neki-se-umjetnici-udvaraju-birokratiji-961861 
od 5.11.2017, (pregled od 08.11.2017.); (резулуауи кпнкурса са прилпзима пбјављени су на сајуу Друщува 
архиуекауа Бепграда на Инуернеу адреси: http://dab.rs/konkursi/item/1340-rezultati-drugog-stepena-javnog-
me%C4%91unarodnog-otvorenog-anonimnog-konkursa-za-izradu-idejnog-re%C5%A1enja-za-spomen-
obele%C5%BEje-zoranu-%C4%91in%C4%91i%C4%87u-na-studentskom-trgu-u-beogradu , преглед пд 
10.11.2017.) 

- Маринкпвић, К., Миленијумски пресек, увпдни уексу у кауалпгу Миленијумски пресек / Избпр из 
уметнишке збирке Центра за ликпвнп пбразпваое – Шуматпвашка, Бепград: Шумаупвашка – Ценуар за 
ликпвнп пбразпваое, јануар 2018. 

- Нпвишић, С., Уметнпст и стварнпст / Свакпдневни живпт је прекрасан, увпдни уексу у кауалпгу XXII 
Прплећни Анале, Чашак: Дпм кулууре Чашак, мај 2018.; види уакпђе и уелевизијски прилпг п излпжби и 
дпдели награде Милпраду Младенпвићу:  

- Маринкпвић, Ј., Излпжба 44. сазива Уметнишке кплпније Милещева, уексу у кауалпгу Уметнишка 
кплпнија Милещева, 44. сазив (2017), Пријеппље: Дпм кулууре Пријеппље, авгусу 2018.; 

- Радисавшевић, М., Авизиције 2014 – 2017, увпдни уексу у кауалпгу Аквизиције 2014 – 2017., Чашак: 
Умеунишка галерија „Надежда Пеурпвић“, 2018. (ISBN 978-86-83783-81-6)   
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- Аутпрски тим, Ппслпвни центар Zepter - кпнкурсни рад Баоа Лука, Утицаји, Кауалпг излпжбе, 23.Салпн 

архиуекууре, Бепград: Музеј примеоене умеунпсуи, 2001.  
- мр  Милетић Абрампвић, Љ., Двадесет пети салпн архитектуре или у сусрет пбнпви духа градитељства, 

уексу у кауалпгу XXV Салпн архиуекууре, Бепград: Музеј примеоене умеунпсуи Бепград, 2003. 
- Јпванпвић Wеiss, С., У пптрази за нпвим идентитетпм, ДаНС - Записи из архиуекууре, урбанизма и дизајна 

бр.44, рубрика Излпжбе, сур. 66-67, Друщувп архиуекауа Нпвпг Сада, децембар 2003., Нпви Сад 
- Група аутпра, Кпнкурс за идејнп рещеое сппменика Мпдернпј Србији ппвпдпм двестагпдищоице Првпг 

Српскпг устанка на централнпм пстрву Трга Славија у Бепграду,  Извещуај Жирија у кауалпгу, Бепград: 
Друщувп архиуекауа Бепграда, јул 2004.; - др Бпбић, М., Пират на Славији, Време бр.707, сур.46, Бепград, 

https://drive.google.com/file/d/16T3Zj_kQF1wMv8rXQlgf8Dx0nAtaQsg9/view
https://drive.google.com/file/d/1010GkHI4CVqvpPuA7gjvZmQooxfabF7h/view
http://www.arh.bg.ac.rs/2017/04/07/veb-izlozba-45unblocked/
http://www.beforeafter.rs/kultura/r-p-ideje-susret-ostalih-radova/
http://www.vijesti.me/caffe/dimitrijevic-u-svakom-sistemu-neki-se-umjetnici-udvaraju-birokratiji-961861
http://dab.rs/konkursi/item/1340-rezultati-drugog-stepena-javnog-me%C4%91unarodnog-otvorenog-anonimnog-konkursa-za-izradu-idejnog-re%C5%A1enja-za-spomen-obele%C5%BEje-zoranu-%C4%91in%C4%91i%C4%87u-na-studentskom-trgu-u-beogradu
http://dab.rs/konkursi/item/1340-rezultati-drugog-stepena-javnog-me%C4%91unarodnog-otvorenog-anonimnog-konkursa-za-izradu-idejnog-re%C5%A1enja-za-spomen-obele%C5%BEje-zoranu-%C4%91in%C4%91i%C4%87u-na-studentskom-trgu-u-beogradu
http://dab.rs/konkursi/item/1340-rezultati-drugog-stepena-javnog-me%C4%91unarodnog-otvorenog-anonimnog-konkursa-za-izradu-idejnog-re%C5%A1enja-za-spomen-obele%C5%BEje-zoranu-%C4%91in%C4%91i%C4%87u-na-studentskom-trgu-u-beogradu
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22.јул 2004.; - Антпнић, Д., Није пбишан сппменик,  Савски венац - ппщуински инфпрмауивни лису , брпј 
400, сур.12-13, Бепград: Скупщуина ппщуине Савски венац, 28.децембар 2004. 

- Gajic, R., Batarilo S., Urban ambiences – Context Infuence, poster presentation at XXII World Congress Of 
Architecture / ппказни кпнцепу: Паруернп уређеое улица и делпва фасада у улици Сурахиоића бана у 
Бепграду , авгусу 2003./ С.Бауарилп и М.Младенпвић /, Исуанбул: UIA 2005, јун-јул 2005.  

- Гајић, Р., Батарилп, С., Кпнтекст  урбанпг амбијента - кпрак ка метпдплпгији, / уема симппзијума 1: 
кпнурексууалнпсу /, уексу у збпрнику радпва и cd-rom презенуација симппзијума Урбани дизајн, Бепград: 
Друщувп урбанисуа Бепграда, Урбанисуишки завпд Бепград, нпвембар 2005. 

- Група аутпра, Недеља архи тектуре, увпдна реш и прпграм у кауалпгу, Бепград: Друщувп архиуекауа 
Бепграда, мај 2006. кап и  
Станкпвић М., Иванпвић Впјвпдић Ј., Превазилажеое затешенпг стаоа, ппвпдпм Недеље архиуекууре 
2008., Гласник бр.12, Бепград: Инжеоерска кпмпра Србије, нпвембар 2008.  

- Gajic R., Introducing Sustainability in Contextual Visioning, 43.IsoCaRP - International Planning Congress "Urban 
Trialogues; co-productive ways to relate visioning and strategic urban projects", збпрник радпва на CD-у ( 
радпви излагани на кпнгресу), Antwerp, Belgium, 19-23.сепуембар 2007. (кап и на internet адреси  
http://www.isocarp.net/Data/case_studies/985.pdf) 

- Лазпвић, З., Нпви ппшетак, радпви у тпку... / рефлексије пред 30. салпн архитектуре у Бепграду; кап и: 
Абрампвић Милетић, Љ., Радпви у тпку... адијабатска инваријанта... видети видљивп, кауалпг излпжбе 
Тридесети салпн архитектуре (увпдни уексупви), Бепград: Музеј примеоене умеунпсуи у Бепграду, 2008.  

- Гедпщевић, Л., И бипскпп на реци, Блиц, бепградскп издаое пд 12.јула 2008., сур. Б1, Бепград,  
- Đokid, V., Radivojevid, A., Roter-Blagojevid, M., Promotion of the Cultural Heritage of Mediterranean City in the 

Scope of Upgrading Cultural Tourism, Spatium / urban and spatial planning, architecture, housing building, 
geodesia, environment, no.17/18., p.84-91, Belgrade: IAUS / Institute of Architecture and Urban & Spatial 
Planning of Serbia, december 2008. 

- Кпвенц Вујић, А., Савремени српски архитекти / гпдищои планер, са увпдним уексупм Митрпвић, М., Есеј 
п архитектури и календару / Српски архитекти ппшеткпм нпвпг миленијума, Бепград: Прландп – Бепград, 
јануар 2009.  

- Lazovid, Z., THE ZERO DECADE OF ARCHITECTURE IN BELGRADE AND SERBIA, SAJ (Serbian architecture journal) 
no_1, p.1-26, Belgrade: University of Belgrade, Faculty of Architecture, with The Centre for Ethics, Law and 
Applied Philosophy, april 2009. (видеуи кпменуаре у вези акуивнпсуи групе re//al) 

- Sekulid D., Predid D., Ereš D., Pitamo arhitekte koji se pitaju: Pitajte one koji se pitaju o Novom Beogradu, tekst 
u okviru izdanja Diferencirana susedstva Novog Beograda, str.126-133, Beograd: Muzej savremene umetnosti 
Beograd, Centar za vizuelnu kulturu, 2009. (prevod na engleski jezik u okviru istog izdanja str.133-141.)  

- Група аутпра, 32. САЛПН АРХИТЕКТУРЕ, Каталпг излпжбе, ауупри увпдних уексупва: мр Милеуић 
Абрампвић Љ., др Бпжпвић Суаменпвић Р., Пеурпвић Балубчић М., Бепград: Музеј примеоених умеунпсуи 
Бепград, мару 2010.  

- Кпвенц Вујић А. (приређиваш и иницијатпр прпјекта), Српски архитекти 2000-2010., сур.144-145, Бепград: 
Друщувп архиуекауа Бепграда, Инжеоерска кпмпра Србије, 2011.  ( уппредп срп. уексу и енгл. превпд ) 

- Group of authors, On Architecture / International Conference and Exhibition / Book of abstracts / Exhibition 
book, p.39, Belgrade: STAND – Sustainable Urban Society Association, Belgrade, 2013. (ISBN 978-86-89111-03-3) 

 
 
 
У складу са ппщуим услпвима предвиђеним Закпнпм п раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 
75/14, 13/17 – пдлука УС, 113/17 и 95/18 – аууенуишнп уумашеое), и ппсебних услпва предвиђеним шланпм 74. 
Закпна п виспкпм пбразпваоу (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закпн и 73/2018), Суаууупм 
Универзиуеуа у Бепграду (“Гласник УБ” 201/18), Правилникпм п минималним услпвима за суицаое зваоа 
насуавника на Универзиуеуу у Бепграду (“Гласник УБ” 192/16, 195/16, 197/17, 199/17 и 203/18), Правилникпм п 
нашину и ппсуупку суицаоа зваоа и засниваоа реднпг пднпса насуавника Универзиуеуа у Бепграду (“Гласник 
УБ” 200/17), Суаууупм Универзиуеуа у Бепграду – Архиуекупнскпг факулуеуа (“Сл. билуен АФ”, бр. 119/18), и 
Правилникпм п минималним услпвима за суицаое зваоа насуавника на Архиуекупнскпм факулуеуу у Бепграду 
(”Сл. билуен АФ”, бр. 115/17), Кпмисија у пвпм Реферауу издваја најзнашајније референце кандидауа, ванреднпг 
прпфеспра др ум. Милпрада Младенпвића, пд избпра у предхпднп зваое, кпје ппред ппуребних референци из 
целпкупнпг ппуса, ппуврђују испуоенпсу услпва за оегпв избпр у зваое редпвнпг прпфеспра, према шланпвима 

http://www.isocarp.net/Data/case_studies/985.pdf
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128. и 129. Суауууа Архиуекупнскпг факулуеуа Универзиуеуа у Бепграду (2018). (Према наведенпм правилнику 
Архиуекупнскпг факулуеуа, шлан 12: „Кандидауу кпји је преухпднп бип ппнпвп биран у зваое ванреднпг 
прпфеспра, кпд избпра у зваое редпвнпг прпфеспра узимају се у пбзир и услпви кпје је у упм ппнпвнпм избпру, 
пднпснп ппнпвним избприма, испунип.“ У упм смислу, наведене су референце пд избпра у зваое ванреднпг 
прпфеспра, а ппсебнп су исуакнууе референце пд ппследоег избпра у зваое ванреднпг прпфеспра.) 
 
Кпмисија је приликпм писаоа пвпг Реферауа размаурала испиоенпсу ппуребних услпва за избпр у зваое 
редпвнпг прпфеспра кандидауа др ум. Милпрада Младенпвића, класификпване кап: ППЩТИ УСЛПВИ, 
ПБАВЕЗНИ УСЛПВИ и ИЗБПРНИ УСЛПВИ да би на пснпву оих  и пцене рада кандидауа дпнела  закљушак. 
 

 
 

ИСПУОЕНПСТ УСЛПВА КАНДИДАТА ЗА ИЗБПР У ЗВАОЕ РЕДПВНПГ ПРПФЕСПРА  
  
 

ППЩТИ УСЛПВИ 
 
 
У смислу испуоенпсуи ППШТИХ УСЛПВА према Минималним услпвима и Правилнику, Кпмисија кпнсуауује да је 
кандидау заппслен на Архиуекупнскпм факулуеуу Универзиуеуа у Бепграду, у зваоу ванреднпг прпфеспра, 
верификпван Извещуајем бр. 02-5/1-8 пд 10.04.2014. гпдине, Кпмисије у сасуаву:  
- мр Бранкп Павић, председник Кпмисије, редпвни прпфеспр Архиуекупнскпг факулуеуа у Бепграду 
- арх. Зпран Лазпвић, шлан Кпмисије, редпвни прпфеспр Архиуекупнскпг факулуеуа у Бепграду  
- др Мипдраг Шувакпвић, шлан Кпмисије, редпвни прпфеспр Факулуеуа музишке умеунпсуи у Бепграду. 
 
 

ПБАВЕЗНИ УСЛПВИ 
 

Избпр у зваое насуавника заснива се на псувареним и мерљивим резулуауима рада кандидауа, кпји се, ппред 
ппщуих услпва, исказују и следећим пбавезним услпвима: 
 - наставни рад  
 - наушнпистраживашки, пднпснп уметнишки рад 
Према следећим кауегпријама, Кпмисија кпнсуауује: 
 
 

1. Искуствп у педагпщкпм раду са студентима 
 
Др ум. Милпрад Младенпвић ради на Универзиуеуу у Бепграду – Архиуекупнскпм факулуеуу кап 
сарадник у насуави пд зимскпг семесура 1995., кап заппслени у зваоу асисуенуа пиправника пд 1996., а 
кап асисуену пд 1999. У насуавнишкп зваое заппслен је у зваоу дпценуа пд 2004., а у зваоу ванреднпг 
прпфеспра пд 2009. гпдине. У зваое ванреднпг прпфеспра реизабран је 2014. гпдине.  
У перипду пд избпра у преухпднп насуавнишкп зваое ванреднпг прпфеспра, ппред перманенуне 
акуивнпсуи на пбавезним предмеуима из пбласуи ликпвних умеунпсуи, и рукпвпђеоа насуавпм на 
предмеуу Умеунпсу данас пд 2005., издваја се оегпв рад на већем брпју избпрних предмеуа: на 5. 
семесуру Пснпвних академских суудија пд 2011. дп 2014. гпдине, кап и на два избпрна предмеуа на 
Масуер академским суудијама Унууращоа архиуекуура пд 2014. гпдине. Ппвременп узима ушещће и у 
насуави на предмеуима ван мауишне насуаве из пбласуи ликпвних умеунпсуи.             
Ппред насуаве на мауишнпм факулуеуу на кпм је заппслен, у упку щкплске 2009/2010. впди насуаву из 
пбласуи ликпвних умеунпсуи на Архиуекупнскпм факулуеуу Универзиуеуа Црне Гпре у Ппдгприци, а пд 
2013. дп 2018. впди насуаву из пбласуи ликпвних умеунпсуи на Грађевинскп-Архиуекупнскпм факулуеуу 
Универзиуеуа у Нищу. У пквиру разлишиуих суудијских прпграма псуварује ппвремену сарадоу са 
Универзиуеупм умеунпсуи у Бепграду и факулуеуима упг Универзиуеуа. 
Педагпщкп искусувп др ум. Милпрада Младенпвића у раду у насуави, раду са сууденуима, мпже се 
пцениуи кап вепма бпгауп и садржајнп, ангажпванп и са виспким нивппм квалиуеуа.  
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2. Ппзитивна пцена педагпщкпг рада дпбијена у студентским анкетама 
 
Кандидау има ппзиуивну пцену педагпщкпг рада у сууденуским анкеуама упкпм целпкупнпг прпуеклпг 
избпрнпг перипда, какп за насуаву на пбавезним предмеуима из пбласуи ликпвних умеунпсуи, уакп и за 
избпрне предмеуе кпјима рукпвпди Прпсешна пцена изнпси 4,60.  
(Пп предмеуима: Ликпвни елеменуи: 4.61; 3Д: Визуелне кпмуникације: 4.48; Ликпвнп приказиваое у 
архиуекуури: 4,50; Бпја и ликпвни кпнцепу: 4,68; Умеунпсу данас: 4,54; Фпупграфија и архиуекуура: 4,83; 
Прпјекау инуеграције визуелних умеунпсуи и архиуекууре: 4,55; Анкеуе су у прилпгу пвпг Реферауа). 
 

 
3. Девет репрезентативних референци у ужпј уметнишкпј пбласти за кпју се бира, из најмаое три 

разлишите категприје, пд кпјих најмаое три пд избпра у претхпднп зваое, (ппжељнп је да се бар 
једна пд пвих референци пднпси на пбјављенп уепријскп или учбенишкп делп). 
 
Према пвпм криуеријуму Кпмисија мпже да навпде 9 (девет) репрезенуауивних референци у ужпј 
умеунишкпј пбласуи за кпју се бира (пд најмаое девет), из псам разлишиуих кауегприја (пд најмаое 
три), пд кпјих је најмаое три репрезенуауивне референце псуваренп у перипду пд ппследоег избпра у 
зваое ванреднпг прпфеспра 2009. гпдине, и пд кпјих се једна пд пвих референци пднпси на пбјављенп 
уепријскп и/или учбенишкп делп.  
 
Увидпм у рад кандидауа Кпмисија навпди да је кандидау псуварип вище пд ппуребних 9 
репрезенуауивних референци из псам разлишиуих кауегприја пд ппследоег избпра у зваое ванреднпг 
прпфеспра 2014. гпдине.  
Према пвпм криуеријуму Кпмисија кпнсуауује да кандидау има укупнп псуварених 177 
репрезенуауивних референци, пд шега деведесеудве (92) пд избпра у зваое ванреднпг прпфеспра 
2009. гпдине и навпди 9 репрезенуауивних референци у ужпј умеунишкпј пбласуи за кпју се бира, пп 
једну из сваке категприје и две из једне (шиме Кпмисија ппуврђује разнпврснпсу рада кандидауа, уј. 
присусувп у свим кауегпријама, иакп је за избпр ппуребнп најмаое ури) а навпди свих 9 референци 
псуварених у перипду пд ппследоег избпра у зваое 2014. гпдине шиме ппсебнп исуише рад кандидауа у 
ппследоем избпрнпм перипду.  
Кпмисија је из укупнпг ппуса кандидауа, впдећи рашуна да се псувареоа мпгу навпдиуи самп једанпуу 
(за једну референцу), навела и издвпјила: 
 
 

1. Кауегприја: јавнп излагаое умеунишкпг дела на сампсуалним излпжбама: кандидау има 25 пд кпјих 9 
референци је пд избпра у предхпднп зваое; 

2. Кауегприја: јавнп излагаое умеунишкпг дела на кплекуивним жирираним излпжбама и 
манифесуацијама - кандидау има 90 пд кпјих 45 референци су пд избпра у предхпднп зваое; 

3. Кауегприја: кпмерцијална реализација умеунишкпг дела - кандидау има 5 пд кпјих 5 референци су пд 
избпра у предхпднп зваое; 

4. Кауегприја: ушесувпваое или впђеое ппсебних умеунишких курсева, семинара или мајсупрских 
радипница у земљи и инпсурансуву - кандидау има 25 пд кпјих 17 референци су пд избпра у предхпднп 
зваое; 

5. Кауегприја: ушещће на дпмаћим или међунарпдним кпнкурсима умеунишких дела - кандидау има 12 пд 
кпјих 5 референци су пд избпра у предхпднп зваое; 

6. Кауегприја: ушещће у раду жирија на дпмаћим и сураним излпжбама, кпнкурсима и манифесуацијама - 
кандидау има 10 пд кпјих 8 референци су пд избпра у предхпднп зваое; 

7. Кауегприја: награде и признаоа за умеунишки рад у земљи и инпсурансуву: - кандидау има 8 пд кпјих 2 
референце су пд избпра у преухпднп зваое; 

8. Кауегприја: пбјављена уепријска или учбенишка дела у земљи и инпсурансуву (коиге и сурушна 
перипдика) - кандидау има 2 пд кпјих 1 референца је пд избпра у предхпднп зваое; 
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3.1. РЕПРЕЗЕНТАТИВНА РЕФЕРЕНЦА из категприје:  
Јавнп излагаое уметнишкпг дела на сампсталним излпжбама 

 
У пвпј кауегприји је издвпјена  једна излпжба (пд 9 репрезенуауивних референци из пве кауегприје 
псуварених пд избпра у зваое ванреднпг прпфеспра 2009., пд кпјих 6 у ппследоем избпрнпм перипду 
пд 2014. гпдине) где се за 
 
ПРВУ репрезенуауивну референцу навпди сампсуална излпжба: 
 

- Неппсредни кпнтексти, Ликпвна галерија Кулуурнпг ценура Бепград, у Бепграду, 17.нпвембар – 
11.децембар 2016.  
Излпжба је укљушена у прпграм 56. Пкупбарскпг салпна ппд називпм Љубавни занпс / Прплазна 
емпција у савременпј уметнпсти и деп је међунарпднпг прпграма Пкупбарскпг салпна.  
Такпђе, излпжба је укљушена у прпграме: Дпбре навике – щетоа крпз савремену уметнпст Бепграда 
у прганизацији Ремпнт – независне умеунишке аспцијације, Бепград, 19.11.2016., кап и КЦБ радипнице 
за младе у кпнцепцији и прганизацији др ум. А.Недељкпвић, 19.11.2016. 
Излпжбу прауи изабрана библипграфија и видепграфија: Младенпвић Милпрад, Неппсредни 
кпнтексти, кауалпг са уексупм и прилпзима ппвпдпм сампсуалне ауупрске излпжбе, Бепград: 
Кулуурни ценуар Бепграда, нпвембар 2016., кап и: Ристпвић Сава, Интервју са Милпрадпм 
Младенпвићем ппвпдпм излпжбе „Неппсредни кпнтексти“ у Ликпвнпј галерији Културнпг центра 
Бепграда, радип емисија Знакпви, Бепград: Радип Бепград 2, 26.11.2016.; видеп инуервју са 
умеуникпм: Stamenkovid Snežana, idART / Milorad Mladenovid – Neposredni konteksti, Izbor iz programa 
izložbi Likovne galerije KCB, produkcija Studio KAT u saradnji sa Kulturnim centrom Beograda, sezona 2016.; 
Димитријевић, М., Друштвене мреже су деп прпширене реалнпсти, рубрика Кулуура, сур.11, 
Бепград: Пплиуика, дневне нпвине пд 5.12.2016.; Petrovid Varagid Slađana, Kritika na delu: Neposredni 
knteksti – 3/3, video serijal od tri emisije o izložbi (1/3 – istoričarke umetnosti, kustosa Une Popovid; 2/3 – 
istoričarke umetnosti Simone Ognjanovid; 3/3 – istoričara umetnosti Radonje Leposavida), projekat Kritika na 
delu u produkciji NFC Filmart (Požega) u saradnji sa SeeCult, Beograd, 2016.; 
Кпмисија ппсебнп исуише пву референцу кандидауа смаурајући пву сампсуалну излпжбу најзнашајнпм 
прпграмскпм манифесуацијпм вепма акууелнпг ликпвнпг рада ауупра кпјпм пн усппсуавља нпв и 
преппзнауљив умеунишки иденуиуеу превпдећи свпј дпуадащои рад у нпви кпнсуруку пднпса 
умеунишкпг дела и суварнпсуи у кпјпј уп делп насуаје. Пвај прпграмски умеунишки ппсуупак резулуау је 
пбимних исураживаоа исуприје и праксе кпнуексууалне умеунпсуи кпје резулуира ауупрпвим 
усппсуављаоем нпвпг пднпса умеунишкпг рада и кпнуексуа оегпве реализације кпји ауупр дефинище 
крпз ппјам неппсредпсуи. Умеунишке радпве и оихпв прпграм на пвпј излпжби ауупр деуаљнп пписује у 
свпјпј мпнпграфији Неппсредни кпнтексти / Уметнишки радпви и прпјекти 1994 – 2017. Кпмисија 
наглащава знашајну јавну ппзпрнпсу кпју је пва излпжба изазвала и знашајан брпј рецензија и уексупва 
кпје је прауе.              
 
 

3.2. РЕПРЕЗЕНТАТИВНА РЕФЕРЕНЦА из категприје:  
Јавнп излагаое уметнишкпг дела на кплективним жирираним излпжбама и манифестацијама 
 

У пвпј кауегприји су издвпјене две кплекуивне излпжбе (пд 45 репрезенуауивних референци из пве 
кауегприје псуварених пд избпра у зваое ванреднпг прпфеспра 2009., пд кпјих 24 у ппследоем 
избпрнпм перипду пд 2014. гпдине) пд кпјих се за 
 
 
ДРУГУ репрезенуауивну референцу навпди: 
 

- Стварати заједнп – Видети себе у делу другпг (Co–Create, se voir dans lˋ oeuvre de lˋ autre) – Прпстпри 
кпји се деле, излпжба кап резулуау прпјекуа сарадое Универзиуеуа Трпа Ривјер у Квебеку (UQTR) и 
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Факулуеуа ликпвних умеунпсуи у Бепграду, кппрдинаупри прпјекуа Александар Младенпвић и Миливпј 
Павлпвић; Галерија савремене ликпвне умеунпсуи Нищ – Павиљпн у Тврђави, Нищ, сепуембар 2017. 
Излпжба је међунарпдна. Реализпвана је и у следећим галеријским прпсуприма са разлишиуим 
умеунишким инсуалацијама рада Милпрада Младенпвића: а. Галерија Факулуеуа ликпвних умеунпсуи 
Унверзиуеуа умеунпсуи у Бепграду, рад је реализпван и излпзима Галерије, нпвембар 2017. б. Градска 
галерија Ужице, Сланущка 10, Ужице, децембар 2017. в. Савремена галерија Субпуица / Kortars Galeria 
Szabadka, фебруар 2018. / Február 2018. г. Галерија Кулуурнпг ценура Шабац, излпжба у пквиру 
прпграма пбележаваоа Дана франкпфпне Канаде у Шапцу, 22. мару 2018.;  
Излпжбу прауи изабрана библипграфија: Mladenovid Aleksandar, „Co-create“, realizacija projekta u 
Srbiji, 2016-2018., кап и Pavlovid Milivoj, Nekoliko reči o projektu Stvarati zajedno / "Co-create" – Videti 
sebe u delu drugog – Prostori koji se dele, увпдни уексупви у кауалпгу, кап и уексу: Mladenovid Milorad, 
Eksplikacija rada, str. 46-49, Beograd: Fakultet likovnih umetnosti, 2018. Такпђе, излпжбу прауи и пбиман 
кауалпг оене реализације у Канади, у Галерији R3: Boissonnet, P., Beaulieu, L., CO/CREATE_Espaces 
partagés, texte d'introduction dans le catalogue de l'exposition: CO/CREATE_Espaces partagés, (Volet II), 
Galerie R3 – Université du Québec á Trois-Rivieres, Trois-Rivieres: Édition Groupe URAV / Galerie R3, 2018 
(ISBN 978-2-9816664-2-0) 
Ппвпдпм излпжбе прганизпван је: Округли стп и презентација прпјекта "CoCreate", Рекупрау 
Универзиуеуа умеунпсуи у Бепграду, 1. Нпвембар 2017.  
Кпмисија ппсебнп исуише пву референцу кандидауа смаурајући пву кплекуивну излпжбу вепма 
знашајнпм збпг оенпг међунарпднпг каракуера, ппсебнп важнпг јер се реализује кап резулуау 
међунарпдне сарадое и умеунишке инуеракције две групе умеуника пкупљених махпм ппд пкриљем 
већег брпја виспкпщкплских инсуиууција Србије и Канаде. Ппсебнп је знашајан сам прпцес реализације 
умеунишкпг прпјекуа у кпме се у перипду пд 2016 – 2018. гпдине врщи перманенунп исуражваое и 
размена умеунишких идеја и кпнцепауа између група у Канади и Србији и пкплнпсуи да се разменпм 
умеунишких кпнцепауа не ради самп п заврщним ликпвним излагаоима кпликп п сампм прпцесу 
сувараоа. Умеуници из Канаде суварају пп уепријским и идејним кпнцепуима преузеуим из Србије и 
пбрнууп. Излпжбу је прауила велика пажоа сурушне јавнпсуи у пбе земље, а у Србији је, у разлишиуим 
фпрмама, излагана у пеу галериских прпсупра. Младенпвићев дппринпс нарпшиуп се пгледа у оегпвпм 
умеунишкпм кпнцепуу кпји се на специфишан нашин прилагпђавап прпсуприма излагаоа и уемауизпвап 
уај прпцес.       
 
 
Кап ТРЕЋУ репрезенуауивну референцу из исуе кауегприје Кпмисија навпди: 
 

- Уметнпст и стварнпст / XXII Прплећни Анале, урадиципнална ликпвна манифесуација селекупра 
исупришара умеунпсуи и музејскпг савеуника Сузане Нпвишић, прганизација Ликпвни салпн Дпма 
кулууре Чашак и Градска библипуека Владислав Петкпвић Дис, Ликпвни салпн Дпма кулууре Чашак, мај 
2018. 
За рад на излпжби Младенпвић је дпбиуник  
Прве награде – Медаље XXII Прплећнпг анала за рад Мпст на Ибру ппсматран из кафеа са северне 
стране Кпспвске Митрпвице на излпжби Уметнпст и стварнпст (Жири у сасуаву: исупришарке 
умеунпсуи Слађана Пеурпвић Варагић и Споа Милићевић, кап и академски сликар Весна Пеурпвић) 
Излпжбу прауи изабрана библипграфија: Нпвишић Сузана, Уметнпст и стварнпст / Свакпдневни 
живпт је прекрасан, увпдни уексу у кауалпгу XXII Прплећни Анале, Чашак: Дпм кулууре Чашак, мај 2018. 
Кпмисија ппсебнп исуише пву референцу кандидауа смаурајући пву кплекуивну излпжбу вепма 
знашајнпм, какп збпг оенпг урадиципналнпг каракуера усппсуављенпг упкпм 22 гпдине, уакп и збпг 
оене перманенуне дугпгпдищое акууализације и прпмпције савремене ликпвне умеунпсуи у Србији. 
Излпжба је уемаускпг каракуера а оену акууелнпсу ппуврђује избпр референуних дпмаћих кусупса кпји 
задауим уемауским пквирпм акууелизују нпва исураживаоа и присуупе ликпвних умеуника. Задауи 
уемауски пквир исупришарке умеунпсуи Сузане Нпвишић Уметнпст и стварнпст / Свакпдневни живпт 
је прекрасан др. ум. Милпрад Младенпвић прпблемауизује свпјим радпм у фпрми лајубпкса Мпст на 
Ибру ппсматран из кафеа са северне стране Кпспвске Митрпвице. Младенпвићев рад је пцеоен кап 
вепма знашајан, какп збпг свпг снажнпг нарауива уакп и збпг свпје специфишне ликпвнпсуи и дпдељена 
му је Прва награда Прплећнпг анала. Кпмисија исуише да је пвај Младенпвићев рад пукупљен за 
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Умеунишку збирку Нарпднпг музеја Краљевп кап пукуп на Кпнкурсу за финансираое умеунишких дела 
из пбласуи визуелних умеунпсуи за 2017. гпдину Минисуарсува кулууре Републике Србије.     
 
 

3.3. РЕПРЕЗЕНТАТИВНА РЕФЕРЕНЦА из категприје:  
Кпмерцијална реализација уметнишкпг дела 

 
У пвпј кауегприји је издвпјена једна кпмерцијална реализација (пд 5 репрезенуауивних референци из 
пве кауегприје псуварених пд избпра у зваое ванреднпг прпфеспра 2009., пд кпјих 5 у ппследоем 
избпрнпм перипду пд 2014. гпдине) где се за 
 
 
ШЕТВРТУ репрезенуауивну референцу навпди пукуп: 
 

- Пткуп за збирку Савремена уметнпст Уметнишке галерије Надежда Петрпвић, Шашак,  
пукуп рада Без назива *Извесне ппследице+ из 2016. гпдине – пукуп на Кпнкурсу за финансираое 
умеунишких дела из пбласуи визуелних умеунпсуи за 2017. гпдину Минисуарсува кулууре Републике 
Србије. 
Ппвпдпм пукупа прганизпвана је излпжба: Аквизиције 2 / 2014 – 2017, Пткупи и ппклпни уметнишких 
радпва, радпви из збирке Савремена уметнпст Умеунишке галерије Надежда Петрпвић, Умеунишка 
галерија Надежда Петрпвић, Чашак, децембар 2018. 
Излпжбу прауи изабрана библипграфија: Радисавшевић Марија, Авизиције 2014 – 2017, увпдни уексу у 
кауалпгу Аквизиције 2014 – 2017., Чашак: Умеунишка галерија „Надежда Пеурпвић“, 2018.  
Кпмисија ппсебнп исуише пву референцу кандидауа смаурајући пву кпмерцијалну реализацију 
умеунишкпг дела ауупра др ум. Милпрада Младенпвића вепма знашајнпм с пбзирпм на квалиуеу збирке 
Савремена уметнпст Умеунишке галерије Надежда Пеурпвић. Умеунишка галерија Надежда Пеурпвић 
предсуавља једну пд најрепрезенуауивнијих инсуиууција ликпвних умеунпсуи у Србији кпја ппред 
савремене умеунпсуи бащуини знашајна дела и дпкуменуе велике српске сликарке Надежде Пеурпвић. 
Такпђе, Галерија је прганизаупр Мемпријала Надежде Петрпвић, кап најзнашајније манифесуације  
савремене умеунпсуи у Србији уз Пкупбарски салпн у Бепграду. Кпмисија исуише дугпгпдищоу сарадоу 
др ум. Милпрада Младенпвића са пвпм инсуиууцијпм кулууре. Младенпвић је лауреау пресуижне 
Главне награде Мемпријала са Зпранпм Дрекалпвићем за рад Без назива (Кпндензација)  2000. гпдине. 
У кусупскпј селекцији Бранислава Димиуријевића. Такпђе, Младенпвић је у сарадои са пвпм 
инсуиууцијпм реализпвап прпјекау архиуекупнске ппсуавке умеунишке излпжбе Пред судпм / 
Уметнпст у ппљу јуридишке естетике, на 28. Мемпријалу Надежде Пеурпвић, за излпжбу са 
међунарпдним аууприма пп избпру кусупса Симпне Пгоанпвић и Суевана Вукпвића, у сепуембру и 
пкупбару 2016. 

 

 

3.4. РЕПРЕЗЕНТАТИВНА РЕФЕРЕНЦА из категприје:  
Ушествпваое или впђеое ппсебних уметнишких курсева, семинара или мајстпрских радипница у земљи и 
инпстранству 

 
У пвпј кауегприји је издвпјена  једна умеунишка кплпнија (пд 17 репрезенуауивних референци из пве 
кауегприје псуварених пд избпра у зваое ванреднпг прпфеспра 2009., пд кпјих 5 у ппследоем 
избпрнпм перипду пд 2014. гпдине) где се за 
 
ПЕТУ репрезенуауивну референцу навпди: 
 

- Уметнишка кплпнија Милещева / 44. сазив међунарпдне кплпније, сазив Савеуа кплпније (председник 
Гпран Чпајак), прганизација: Дпм кулууре Пријеппље, Пријеппље, авгусу 2017. (Кплпнија са 
међунарпдним ушесницима) 
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У пквиру прпграма кплпније Младенпвић Милпрад пдржап је јавну презенуацију: Презентација 
аутпрскпг рада, у пквиру 44. Сазива Умеунишке кплпније Милещева у Дпму кулууре Пријеппље, 25. 
авгусу 2017. 
Ппвпдпм кплпније пдржана је Излпжба 44. сазива Уметнишке кплпније Милешева, у селекцији кусупса 
Јулке Маринкпвић, Галерија Дпма кулууре Пријеппље, авгусу – сепуембар 2018. (Излпжба са 
међунарпдним ушесницима) 
Излпжбу прауи изабрана библипграфија: Маринкпвић Јулка, Излпжба 44. сазива Уметничке 
кплпније Милешева, уексу у кауалпгу Уметнишка кплпнија Милещева, 44. сазив (2017), Пријеппље: 
Дпм кулууре Пријеппље, авгусу 2018.;  
Умеуишки рад Милпрада Младенпвића ппвпдпм 44. међунарпднпг сазива Кплпније 2017. Без назива 
*Једна суплица+ из 2016. припада Легату Уметнишке кплпније Милещева у Пријеппљу. (Међунарпдна 
кплекција)   
Кпмисија ппсебнп исуише пву референцу кандидауа смаурајући пву међунарпдну кплпнију једнпм пд 
најзнашајнијих кплпнија у Србији са урадицијпм пд 45 гпдина сазива. Исупришарка умеунпсуи Јулка 
Маринкпвић пбразпвала је вепма референуан сазив кплпније са умеуницима, махпм насуавницима са 
умеунишких академија из Бугарске, Румуније и Србије.   
 
 

3.5. РЕПРЕЗЕНТАТИВНА РЕФЕРЕНЦА из категприје:  
Ушещће на дпмаћим или међунарпдним кпнкурсима уметнишких дела 

 
У пвпј кауегприји је издвпјен један кпнкурс умеунишких дела (пд 5 репрезенуауивних референци из пве 
кауегприје псуварених пд избпра у зваое ванреднпг прпфеспра 2009., пд кпјих 3 у ппследоем 
избпрнпм перипду пд 2014. гпдине) где се за 
 
ЩЕСТУ репрезенуауивну референцу навпди: 

 
- Нека врста гпдищоице / у пквиру кустпске кпнцепције Viva Arte Viva / Кпнкурс за предлпг прпјекта 

за представљаое Републике Србије на 57. Међунарпднпм бијеналу савремене уметнпсти у Венецији 
2017. гпдине (прпјекат за Павиљпн Републике Србије), децембар 2016.     
/ ауупрски рад са кусупспм Суеванпм Вукпвићем / 
Кпнкурсни рад је нпминпван за ужи избпр 
Кпмисија ппсебнп исуише пву референцу кандидауа смаурајући пвп ушещће др ум. Милпрада 
Младенпвића на кпнкурсу умеунишких дела вепма знашајним збпг кпнцепуа излагаоа и квалиуеуа 
умеунишких радпва кпје предлаже уз ппмпћ и ппдрщку уепреуишара умеунпсуи Суевана Вукпвића. У 
кпнцепуу излпжбе Нека врста гпдищоице преппзнауа је сурауещка кппрдинација нпвих умеунишких 
радпва предсуављених на излпжби Неппсредни кпнтексти у Галерији Кулуурнпг ценура Бепграда са 
ликпвним кпнцепупм на кпнкурсу. Младенпвић предлаже репрезенуауивну излпжбу кпја приказује 
архиуекууру знашајних државних инсуиууција Србије са ликпвним предсуавама заппслених у уим 
инсуиууцијама у кпмбинацији аналиуишких и ликпвних ппсуупака приказиваоа друщувене суварнпсуи. 
Кпнкурсни рад је ппщирнп предсуављен у мпнпграфији кандидауа. Кпмисија наглащава да је 
Младенпвић већ бип предсуавник Србије у Павиљпну Републике Србије у Венецији, на 10. смпури 
архиуекууре 2006., са свпјим ликпвним и архиуекупнски радпвима, а да је уз пвај ужи избпр на кпнкурсу 
јпщ два пууа бип у ужем избпру за излагаое умеунишких и архиуекупнских кпнцепауа и радпва на 
Венецијанскпм бијеналу и уп 2008. и 2016. гпдине.     

 

 

3.6. РЕПРЕЗЕНТАТИВНА РЕФЕРЕНЦА из категприје:  
Ушещће у раду жирија на дпмаћим и страним излпжбама, кпнкурсима и манифестацијама 
 

У пвпј кауегприји је издвпјен један међунарпдни жири (пд 8 репрезенуауивних референци из пве 
кауегприје псуварених пд избпра у зваое ванреднпг прпфеспра 2009., пд кпјих 2 у ппследоем 
избпрнпм перипду пд 2014. гпдине) где се за 
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СЕДМУ репрезенуауивну референцу навпди: 
 

- Шлан је међунарпднпг Жирија за награде на 56. Пктпбарскпм салпну ппд називпм Љубавни занпс / 

Прплазна емпција у савременпј уметнпсти шији је умеунишки дирекупр Дејвид Елипу, председник 

Mеђунарпднпг жирија је Гунар Б. Кваран, у Бепграду, 2016.  

Кпмисија ппсебнп исуише пву референцу кандидауа смаурајући пвп ушещће др ум. Милпрада 

Младенпвића у раду међунарпднпг жирија за награде на 56. Пкупбарскпм салпну вепма 

репрезенуауивним. Младенпвић је пву референцу заслужип не самп Наградпм Кулуурнпг ценура 

Бепграда на излпжби Ствари кпје нестају на 55. Пкупбарскпм салпну 2014. гпдине, већ и са две 

пресуижне награде на Салпнима 2000. и 2003. гпдине. Такпђе, кпмисија наглащава изузеуну 

референунпсу пвпг жирија ппд председаваоем Гунара Б. Кварана кпји ће биуи кусупс међунарпднпг 

Пкупбарскпг салпна 2018. гпдине, а шиме се ппуврђује оегпва међунарпдна изузеунпсу усппсуављена 

2005. гпдине међунарпднпм селекцијпм кусупскиое Анде Рпуемберг.    

 

 

3.7. РЕПРЕЗЕНТАТИВНА РЕФЕРЕНЦА из категприје:  
Награде и признаоа за уметнишки рад у земљи и инпстранству 

 
У пвпј кауегприји је издвпјена једна награда на међунарпднпј излпжби (пд 2 репрезенуауивне 
референце из пве кауегприје псуварене пд избпра у зваое ванреднпг прпфеспра 2009., пд кпјих 2 у 
ппследоем избпрнпм перипду пд 2014. гпдине) где се за 
 
ПСМУ репрезенуауивну референцу навпди: 

 
- Награда Културнпг центра Бепград за рад Без назива *щкплске стплице+ на излпжби Ствари кпје 

нестају / 55. Пктпбарски салпн у нпвембру 2014. gпдине  
Награда је дпдељена на међунарпднпј излпжби: Stvari koje nestaju / 55. Oktobarski salon, kustosа 
Nikolausа Šafhauzenа i Vanesе Džoan Miler, u organizaciji Kulturnog centra Beograda, održanoj u Muzeju 
grada Beograda, Resavska 40b, Beograd, 19. septembra – 02. novembra 2014.  
Излпжба je са међунарпдним ушесницима. 
Излпжбу прауи изабрана библипграфија: Group of authors, Disappearing Things, Foreword: 
N.Schafhausen and V.J.Muller, cat. presentation of Milorad Mladenovic work on 55th October Salon p.110-
113, Belgrade: The Cultural Centre of Belgrade, october 2014. 
Кпмисија ппсебнп исуише пву референцу кандидауа смаурајући пву награду изузеуним успехпм 
кандидауа др ум. Милпрада Младенпвића збпг пресуижнпсуи ликпвне манифесуације на кпјпј је 
ушесувпвап и оене знашајне међунарпдне референунпсуи. Кпмисија исуише да је пва награда једна у 
низу награда кпје је кандидау псуварип за свпј рад у пбласуи ликпвне умеунпсуи и пбласуи 
архиуекууре. Кпмисија исуише да је Младенпвић у свпјпј умеунишкпј каријери псуварип укупнп 8 
знашајних награда из пбласуи ликпвних умеунпсуи, 8 награда на кпнкурсима из пбласуи архиуекууре, 
ури признаоа за ушещћа у ужим избприма на кпнкурсима умеунишких дела, кап и пресуижнп признаое 
Салпна архиуекууре за оегпв уреднишки рад.    
 
 

3.8. РЕПРЕЗЕНТАТИВНА РЕФЕРЕНЦА из категприје:  
Пбјављена тепријска или учбенишка дела у земљи и инпстранству (коиге и струшна перипдика) 
 

У пвпј кауегприји је издвпјена једна мпнпграфска публикација (пд једне репрезенуауивне референце 
из пве кауегприје псуварене у ппследоем избпрнпм перипду пд 2014. гпдине) где се за 
 
ДЕВЕТУ репрезенуауивну референцу навпди: 
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- Младенпвић Милпрад, Неппсредни кпнтексти / уметнишки радпви и прпјекти 1994 – 2017, сурушна 
мпнпграфија, Бепград: Универзиуеу у Бепграду, Архиуекупнски факулуеу, 2018; (ISBN 978-86-7924-205-1) 
(COBISS.SR-ID 271217420) 
Пдлукпм Депарумана за архиуекууру Универзиуеуа у Бепграду – Архиуекупнскпг факулуеуа бр.01-
2399/2-10.1 пд 22.10.2018. гпдине усвпјене су рецензије арх. Зпрана Лазпвића, редпвнпг прпфеспра 
Архиуекупнскпг факулуеуа у Бепграду, мр. Бранка Павића, редпвнпг прпфеспра Архиуекупнскпг 
факулуеуа у Бепграду и др ум. Милеуе Прпданпвића, редпвнпг прпфеспра Факулуеуа ликпвних 
умеунпсуи Универзиуеуа умеунпсуи у Бепграду. 
У наведенпм издаоу пбјављена је, у целини, рецензија арх. Зпрана Лазпвића ппд називпм Неппсреднп 
ппстпјаое „неппсредних кпнтекста“ на суранама 236 – 239. 
Кпмисија ппсебнп исуише пву референцу кандидауа смаурајући мпнпграфију др ум. Милпрада 
Младенпвића оегпвим дп данас најпбимнијим и најреференунијим сурушним радпм кпјим ппказује 
свпју пуну зрелпсу кап сурушоака у пбласуи ликпвних умеунпсуи, оегпву упућенпсу у сурушни и 
уепријски рад, кап и знашајну инпвауивнпсу у меупдплпгији свпјих исураживаоа. Квалиуеу пве 
мпнпграфије ппуврђена је вепма афирмауивним рецензијама.   
 

 
4. Резултати у развпју уметнишкпг ппдмлатка на факултету 

 
Кап релевануне референце кандидауа, везане за ппсуигнууе резулуауе развпју умеунишкпг ппдмлаука 
на Факулуеуу, какп је уп фпрмулисанп правилникпм, Кпмисија издваја следеће: 
 
др ум Милпрад Младенпвић има запажене резулуауе у развпју умеунишкпг ппдмлаука на Универзиуеуу 
у Бепграду и Универзиуеуу умеунпсуи у Бепграду.  
Ппред ушещћа у раду кпмисија за пдбрану магисуарских уеза из пбласуи ликпвних умеунпсуи на 
Факулуеуу ликпвних умеунпсуи у Бепграду и Универзиуеуу умеунпсуи у Бепграду, шлан је већег брпја 
Кпмисија за пдбрану масуер уеза сууденауа Архиуекупнскпг факулуеуа на суудијским прпграмима 
Унууращоа архиуекуура пд 2015/16. и Инуегрални урбанизам пд 2017/18 гпдине. 
Такпђе, Младенпвић ушесувује у раду 2 кпмисије за прпцену уема дпкупрскпг умеунишкпг прпјекуа на 
Инуердисциплинарним суудијама Универзиуеуа умеунпсуи у Бепграду, кап и дпкупрские дисеруације на 
Пдељеоу за психплпгију Филпзпфскпг факулуеуа Универзиуеуа у Бепграду. Ушесувује у раду 3 кпмисије 
за пдбрану дпкупрких умеунишких прпјекауа на Факулуеуу ликпвних умеунпсуи Универзиуеуа умеунпсуи 
у Бепграду, Инуердисциплинарним суудијама – Дигиуалне умеунпсуи на Универзиуеуу умеунпсуи у 
Бепграду и Инуердисциплинарним суудијама – Вищемедијске умеунпсуи на Универзиуеуу умеунпсуи у 
Бепграду. 
 
 

4.1. У кауегприји: Шланствп у кпмисијама ПАС, МАС, СПЕЦ. и МР студија, Кпмисија кпнсуауује да кандидау:  
- Ушесувује у раду Кпмисије за пдбрану магисуарске уезе д.и.а. Иване Лукић ппд називпм  Истраживаое 

утицаја типпва урбаних матрица планских градпва 20.века на визуелне ефекте градскпг амбијента 
менупра др Владана Ђпкића, нпвембар 2007.; 

- Ушесувује у раду Кпмисије за пдбрану магисуарске уезе ликпвнпг умеуника Ненада Недељкпва ппд 
називпм Објективна представа и динамика субјекта менупра в.прпф. Милеуе Прпданпвића на 
Инуердисциплинарним ппсудиплпмским суудијама Универзиуеуа умеунпсуи у Бепграду, групе за дигиуалну 
умеунпсу, Бепград, 2008.; 

- Ушесувује у раду Кпмисије за пдбрану магисуарске уезе магисурануа из пбласуи ликпвних умеунпсуи 
Милене Бауак ппд називпм Цртеж у прпстпру менупра прпф. Драгана Јпванпвића на Факулуеуу ликпвних 
умеунпсуи Универзиуеуа умеунпсуи у Бепграду, Бепград, 2009.;  

- Ушесувује у раду Кпмисија за пдбрану масуер уеза, масуер прпјекауа и масуер заврщних радпва на 
суудијскпм прпграму Масуер академских суудија Унууращоа архиуекуура у суудију са уезпм 
(Пре)Прављеое (Прп)Стпра, кап и у суудију Хибрид_KM10 за генерацију сууденауа у щкплскпј 2015./2016.; 

- Ушесувује у раду Кпмисија за пдбрану масуер уеза, масуер прпјекауа и масуер заврщних радпва на 
суудијскпм прпграму Масуер академских суудија Унууращоа архиуекуура у суудију са уезпм Град Гплубац: 
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Студије и прпјекат унутрашое архитектуре, кап и у суудију Хибрид_KM10 за генерацију сууденауа у 
щкплскпј 2016./2017.; 

- Ушесувује у раду Кпмисија за пдбрану масуер уеза, масуер прпјекауа и масуер заврщних радпва на 
суудијскпм прпграму Масуер академских суудија Унууращоа архиуекуура у суудију са уезпм Прпстпр и 
местп: Стара шећерана, кап и у суудију REAFIRMACIJA@BAR-KOD за генерацију сууденауа у щкплскпј 
2017/2018.; 

- Ушесувује у раду Кпмисија за пдбрану масуер уеза, масуер прпјекауа и масуер заврщних радпва на 
суудијскпм прпграму Масуер академске суудије Инуегрални урбанизам у суудију са уезпм Веб платфпрма 
за ппдршку лпкалнпм развпју културнпг туризма впђенпг заједницпм, кап и у суудију Културни 
туризам за генерацију сууденауа у щкплскпј 2017/2018.;   

 
 
4.2. У кауегприји: Кпмисије за пцену и пдбрану дпктпрата и дпктпрских уметнишких прпјеката, Кпмисија 
кпнсуауује да кандидау: 
- Ушесувује у раду Кпмисије за прпцену уеме дпкупрскпг умеунишкпг прпјекуа кандидауа Александре 

Арваниуидис Интерактивна фикција реалнпсти на Инуердисциплинарним суудијама Универзиуеуа 
умеунпсуи у Бепграду, Бепград  2008/2009.; 

- Ушесувује у раду Кпмисије за пдбрану дпкупрскпг умеунишкпг прпјекуа Деане Пеурпвић Хибридни јавни 
прпстпри – Уметнички пптенцијал прпширене реалнпсти у јавнпм прпстпру на 
Инуердисциплинарним суудијама – Дигиуалне умеунпсуи на Универзиуеуу умеунпсуи у Бепграду 
2017.(дпкупрау пдбраоен у пкупбру 2018.);  

- Ушесувује у раду Кпмисије за пдбрану дпкупрскпг умеунишкпг прпјекуа КАМЕН И НУМЕН, скулптпрскп 
истраживаое – амбијентална инсталација кандидауа Милана Кулића на Факулуеуу ликпвних 
умеунпсуи Универзиуеуа умеунпсуи у Бепграду 2018.; 

- Ушесувује у раду Кпмисије за пдбрану дпкупрскпг умеунишкпг прпјекуа Милене Пууник Овп местп: 
субјективнп мапираое прпстпра – Амбијентална ппставка у јавнпм прпстпру на 
Инуердисциплинарним суудијама - Вищемедијске умеунпсуи на Универзиуеуу умеунпсуи у Бепграду 
2018.(дпкупрау пдбраоен 30. нпвембра 2018.); 

- Ушесувује у раду Кпмисије за прпцену уеме дпкупрскe дисеруације Емергентна свпјства илузпрних 
кпнтура – асиметрија визуелне претраге кандидауа Бпјане Суајкић на Пдељеоу за психплпгију 
Филпзпфскпг факулуеуа Универзиуеуа у Бепграду, 2018.; 

 
 

5. Ментпрствп на щест заврщних радпва на свим нивпима студија  
(другпм или трећем), а укпликп студијским прпгрампм није пмпгућенп да наставник буде биран за 
рукпвпдипца заврщнпг рада, тп се мпже заменити са две репрезентативне референце у ужпј 
уметнишкпј пбласти за кпју се бира. 
 
Према Минималним критеријумима щесу заврщних радпва на свим нивпима суудија (другпм или 
трећем), замеоује се са две репрезенуауивне референце у ужпј умеунишкпј пбласуи за кпју се бира. У 
складу са уим Кпмисија навпди две репрезенуауивне референце. 

 
 
ПРВА РЕПРЕЗЕНТАТИВНА РЕФЕРЕНЦА_из пбласуи за кпју се бира у кауегприји: јавнп излагаое уметнишкпг дела 
на сампсталним излпжбама 
  

- Intervencije / Interveniálás, Savremena galerija Subotica / Kortars Galeria Szabadka, mart 2017. / Marcius 
2017. 
Излпжбу прауи изабрана видепграфија: Tasid Mile, Razgovor sa Miloradom Mladenovidem, TV Subotica, 
autorski serijal, premijerno prikazivanje 15.04.2017, arhiva rubrike Kultura na internet adresi TV Suboticе 
http://www.tvsubotica.com/index.php?c=emisija&emisijaid=6&slider=off&lg=sr (pregled od 18.04.2017.); 
кап и  Tasid Mile, Likovni tragovi / 09.03.2017., video zapis o izložbi Intervencije u Savremenoj galeriji 
Subotica, emitovan na TV Subotica 09.03.2017., pregled na web stranici TV Subotica, na internet adresi 
https://www.youtube.com/watch?v=_BHuC8orZSU (pregled od 11.3.2017.) 

http://www.tvsubotica.com/index.php?c=emisija&emisijaid=6&slider=off&lg=sr
https://www.youtube.com/watch?v=_BHuC8orZSU
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Кпмисија ппсебнп исуише пву референцу кандидауа смаурајући пву сампсуалну излпжбу знашајним 
ппдухваупм др ум. Милпрада Младенпвића у пбласуи ликпвне умеунпсуи. Каракуерисуишнп је да се 
пва излпжба реализује гпдину дана накпн Младенпвићевпг прпјекуа Неппсредни кпнтексти у 
Галерији Кулуурнпг ценура Бепград и да пвпм излпжбпм умеуник усппсуавља вепма убедљиву 
парабплу између ппменууе излпжбе и оегпвих ппшеуних умеунишких инуервенција у Галерији 
сууденускпг кулуурнпг ценура срединпм деведесетих. Кприсуећи прпсупрни пквир знашајне субпуишке 
сецесипнисуишке палауе у кпјпј је велики излагашки прпсупр Савремене галерије, Младенпвић 
псуварује низ радпва кпји неппсреднп прпизилазе из архиуекупнских и физишких даупсуи прпсупра 
усппсуављајући вепма успещне уаууплпщке ликпвне инуервенције у медију цруежа на зиду, кап кпд 
мпнуменуалнпг рада Ппртал, или у медију ленуикуларне фпупграфије у кппрдинацији са дигиуалнпм 
фпуп – прпјекципм ппд називпм Фптпграфија у свпм прпстпру (лентикулар) или у медију прпсупрне 
инсуалације уз уппуребу либела кап мауеријала умеунишке инсуалације кап кпд рада Без назива 
(либеле). Пвпм излпжбпм др ум. Милпрад Младенпвић предсуавип је свпје сурауещкп умеунишкп 
ппредељеое у развпју умеунишких радпва кап реакција на архиуекууру разнпврсних прпсупра 
излагаоа умеунпсуи.    
 
  

ДРУГА РЕПРЕЗЕНТАТИВНА РЕФЕРЕНЦА_из пбласуи за кпју се бира у кауегприји: јавнп излагаое уметнишкпг 
дела на кплективним жирираним излпжбама и манифестацијама 
 

- Пстали радпви, прпјекау и избпр Сандрa Супјанпвић, прпјекау у пквиру међунарпдне излпжбе 
кусупскиое Биљане Ћирић Када се други сусреће са другим другим, Кулуурни ценуар Бепграда, 
Галерија Ппдрум, Бепград, јун 2017.  
Излпжба са међунарпдним ушесницима. 
Излпжбу прауи изабрана библипграфија: Ћирић Биљана, Када се други сусреће са другим другим, у 
кауалпгу ппгледауи инуервју са Сандрпм Супјанпвић Остали радпви / прпјекат 2017., сур. 80-89, 
Бепград: Кулуурни ценуар Бепграда, 2017.; види уакпђе и: Đorđevid Marija, R.I.P. ideje – susret Ostalih 
radova, intervju sa Sandrom Stojanovid, Before After – internet portal, na internet adresi: 
http://www.beforeafter.rs/kultura/r-p-ideje-susret-ostalih-radova/, Beograd: Before After, objavljeno 
07.06.2017. (pregled od 07.06.2017.) 
Кпмисија ппсебнп исуише пву референцу кандидауа смаурајући пву међунарпдну кплекуивну излпжбу 
вепма знашајнпм да репрезенуује рад кандидауа др ум. Милпрада Младенпвића. Младенпвић кприсуи 
уемауски пквир Осталих радпва кпји је усппсуавила умеуница Сандра Супјанпвић у пквиру кусупскпг 
кпнцепуа знашајне међунарпдне кусупскиое Биљане Ћирић, да презенуује свпј вищегпдищои 
умеунишки прпјекау ппд називпм Град греха. Кпнцепу је заппшеу јпщ у прпјекуу Престпница Бепград, у 
прганизацији Архиуекупнскпг факулуеуа у Бепграду, Берлахе инсуиуууа из Рпуердама и Факулуеуа 
архиуекууре (RWTH) у Ахену 2006. гпдине. Младенпвић је пдусуап пд пвпг ууппијскпг прпјекуа гпдину 
дана пре ппзива Сандре Супјанпвић, а оен ппзив је бип пснпв за оегпву кпнашну ликпвну и уемауску 
аруикулацију. Излпжени прпјекау Града греха, кап и уексу кпји га прауи, предсуавља знашајну 
репрезенуацију умеунишкпг рада Милпрада Младенпвића у ппљу синуезе ликпвних умеунпсуи и 
архиуекууре суављене у функцију кпнсуруисаоа будуће друщувене „суварнпсуи“. У упм смислу, 
Младенпвић кприсуи идеју инуеграције визуелних умеунпсуи и архиуекууре и у преппзнаваоу времена 
и пкплнпсуи у кпјима живимп.         
 
 
Кпмисија наппмиое, кап дпдауни квалиуеу кандидауа, да др ум. Милпрад Младенпвић има 
менупрсува на укупнп 33 заврщна масуер рада у ужпј умеунишкпј пбласуи архиуекуура, пд упга на 9 
диплпмских радпва пп суарпм насуавнпм плану и прпграму на Архиуекупнскпм факулуеуу 
Универзиуеуа у Бепграду, кап и на изради и пдбрани укупнп 24 диплпмске (масуер) уезе и диплпмскпг 
(масуер) прпјекуа у ури суудија на шеуврупм (заврщнпм) семесуру Масуер академских суудија – 
Архиуекуура.     
Извпр: архива Сууденуске службе Архиуекупнскпг факулуеуа.  

 
 

http://www.beforeafter.rs/kultura/r-p-ideje-susret-ostalih-radova/
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У упм смислу, Кпмисија исуише да је кандидау:  
- Менупр на 9 (девет) диплпмских радпва пп суарпм насуавнпм плану и прпграму на Архиуекупнскпм 

факулуеуу Универзиуеуа у Бепграду: 1. Ппслпвнп тргпвачки центар у Блпку 26 у Нпвпм Бепграду  
сууденуа Велимира Раукпвића (бр.инд.2000/117), пцена 10 (десеу), сепуембар 2007; 2. Зграда 
Југпслпвенске кинптеке – рекпнструкција пбјекта бивше Бепградске ппштине и гпстипнице Српска 
круна у Узун Миркпвпј улици бр.1, сууденуа Бранислава Капаща, пцена 10 (десеу), фебруар 2008; 3. 
Прпграмирана детеритпријализација: Америчка амбасада у Бепграду, сууденуа Јелене Паншевац  
(бр.инд.2002/187), пцена 10 (десеу), нпвембар 2008; 4. Art Therapy centar у Вплгинпј улици у Бепграду, 
сууденуа Пещић Владимира (бр.инд.1999/091), пцена 10 (десеу), мару 2009; 5. Забавнп-рекреативни 
центар на језеру Бубао у Крагујевцу, сууденуа Јанкпвић Марије (бр.инд.1996/220), пцена 10 (десеу), јун 
2009.; 6. Градска галерија у Смедереву, сууденуа Лабус Маријане, пцена 10 (десеу), децембар 2009.; 7. 
Хптелскп-рекреативни кпмплекс на Смедеревскпј ади, сууденуа Сандре Дращкпвић (бр.инд.2000/013), 
пцена 10 (десеу), 29.децембар 2010.; 8. Туристичкп-рекреативни центар на Сребрнпм језеру, сууденуа 
Зпрана Дрекалпвића (бр.инд.1992/254), пцена 10 (десеу), 20.јун 2011.; 9. Olimpijski bazen u kompleksu SC 
"Olimp" na Zvezdari, сууденуа Миленкпвић Мирјане (бр.инд.1991/179) , пцена 10 (десеу), децембар 2011.; 

- Менупр на изради и пдбрани укупнп 24 (двадесетишетири) диплпмске (масуер) уезе и диплпмскпг (масуер) 
прпјекуа у ури суудија на шеуврупм (заврщнпм) семесуру Масуер академских суудија – Архиуекуура: 1. 
Истраживаое и прпјекат: Аутентичнп у архитектури у услпвима транзиције у щкплскпј 2008/2009. 
гпдини (наппмена: свих 8 кандидауи је успещнп пдбранилп диплпмску (масуер) уезу и прпјекау); 2. Жива 
мембрана Виминацијума / исппд и изнад тла ( Туристишкп – презентаципни и наушнп – истраживашки 
кпмплекс у ппдрушју археплпщкпг налазищта Виминацијум кпд Кпстплца ) у щкплскпј 2009/2010. гпдини 
(наппмена: свих 9 кандидауа је успещнп пдбранилп диплпмску (масуер) уезу и прпјекау); 3. Истраживаое 
и прпјекат дпградое и рекпнструкције Галерије савремене уметнпсти Смедеревп у щкплскпј  
2010/2011. гпдини (наппмена: свих 7 кандидауа је успещнп пдбранилп диплпмску (масуер) уезу и 
прпјекау); 

- Менупр на изради и пдбрани диплпмских радпва у два суудија на щесупм (заврщнпм) семесуру Пснпвних 
академских суудија архиуекууре: 1. Рекпнструкција градских блпкпва између улица Краља Милана, 
Светпзара Маркпвића, Мишарске и Ресавске у Бепграду у щкплскпј 2007/2008.; 2. Архитектпнскп-
урбанистичкп решеое дела блпка између улица Небпјшине, Бпкељске и Рудничке у Бепграду у щкплскпј 
2008/2009.) 

 
 
 

ИЗБПРНИ УСЛПВИ 
 
 
Избпр у зваое насуавника заснива се на псувареним и мерљивим резулуауима рада кандидауа, кпји се, ппред 
ппщуих услпва, исказују и следећим услпвима: 
1.  струшнп-прпфесипнални дппринпс; 
2.  дппринпс академскпј и щирпј заједници и 
3. сарадоа са другим виспкпщкплским, наушнпистраживашким устанпвама, пднпснп устанпвама културe или 
уметнпсти у земљи и инпстранству 
Кпмисија пвде издваја следеће референце из сва ури избпрна услпва (пд кпјих, према Минималним услпвима и 
Суауууу Архиуекупнскпг факулуеуа, пп две референце из сва ури избпрна услпва) пд избпра у зваое ванреднпг 
прпфеспра 2009. гпдине. 
 
 
1. ИЗБПРНИ УСЛПВ / СТРУШНП – ПРПФЕСИПНАЛНИ ДППРИНПС: 

 
Кпмисија кпнсуауује да је кандиуау псуварип укупнп 30 референци у пквиру струшнп – прпфесипналнпг 
дппринпса пд узбпра у зваое ванреднпг прпфеспра 2009. гпдине, и пп кауегпријама издваја: 

- 6 у кауегприји: шлан прганизаципнпг пдбпра или ушесник наушних / струшних кпнференција и скуппва 
или уметнишких манифестација наципналнпг / регипналнпг / међунарпднпг нивпа  

- 11 у кауегприји: аутпр / кпаутпр / сарадник у уметнишкпм прпјекту у другим уметнишким пбластима 
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- 2 у кауегприји: инпватпр, аутпр / кпаутпр прихваћенпг патента, технишкпг унапређеоа, експертиза, 
рецензија радпва или прпјеката 

- 4 у кауегприји: ушещће у прпмпцијама 
- 7 у кауегприји: уметнишки радпви у дпмаћим или међунарпдним кплекцијама 

 
 
ПРВИ псуварени ИЗБПРНИ УСЛПВ / СТРУШНП – ПРПФЕСИПНАЛНИ ДППРИНПС где се навпди референца из 
кауегприје: аутпр / кпаутпр / сарадник у уметнишкпм прпјекту у другим уметнишким пбластима  

 
- Аутпрски прпјекат и реализација архитектпнске ппставке уметнишке излпжбе Пред судпм / 

Уметнпст у ппљу јуридичке естетике, на 28. Мемпријалу Надежде Пеурпвић, излпжба са 
међунарпдним аууприма пп избпру кусупса Симпне Пгоанпвић и Суевана Вукпвића, у прпсупру 
Галерије Надежде Петрпвић и Галерије Рисим у Чашку, реализација сепуембар – пкупбар 2016.  
Ауупр је архиуекууре излпжбене ппсуавке умеунишких радпва међунарпдне излпжбе. 
Излпжбу прауи изабрана библипграфија: Група аутпра, Пред судпм: каталпг (коига 1, уредник 
Петрпнијевић Милица), кап и Пред судпм: читанка (коига 2, уредници Пгоанпвић Симпна, Вукпвић 
Стеван) / 28. Мемпријал Надежде Петрпвић, Чашак: Умеунишка галерија „Надежда Пеурпвић“, 2016.  

 
 
ДРУГИ псуварени ИЗБПРНИ УСЛПВ / СТРУШНП – ПРПФЕСИПНАЛНИ ДППРИНПС где се навпди референца из 
кауегприје: уметнишки радпви у дпмаћим или међунарпдним кплекцијама 
 

- Luciano Benetton Collection: Imago Mundi, Luciano Benetton Foundation, Treviso, Italy (Milorad 
Mladenovid, The Bridge on the Ibar, artwork, 2015.)  
Умеунишки рад у међунарпднпј кплекцији. 
Кплекцију прауи изабрана библипграфија: Benetton, L., Janjic, S., Mitrovic, K., Scorretti, C, Ungureanu, I., 
Serbia Reconsidered / Contemporary Artists from Serbia, cat. Imago Mundi, p.204-205, 226-227, Luciano 
Benetton Collection: Fabrica, 2015.  

 
 
 
2.  ИЗБПРНИ УСЛПВ / ДППРИНПС АКАДЕМСКПЈ И ЩИРПЈ ЗАЈЕДНИЦИ: 
 

Кпмисија кпнсуауује да је кандидау псуварип укупнп 35 референци у пквиру дппринпса академскпј и 
щирпј заједници пд узбпра у зваое ванреднпг прпфеспра 2009. гпдине, и пп кауегпријама издваја: 

- 9 у кауегприји: председник, шлан пргана управљаоа, струшних пргана и кпмисија факултета или 
универзитета у земљи или инпстранству 

- 1 у кауегприји: рукпвпђеое или ушещће у активнпстима пд знашаја за развпј и углед факултета, 
пднпснп универзитета  

- 4 у кауегприји: шлан струшних и других радних тела и кпмисија при прганима управе (министарства, 
градска управа, лпкална управа и др.) или другим прганизацијама знашајним за щиру друщтвену 
заједницу 

- 1 у кауегприји: председник или шлан пргана управљаоа наципналне или међунарпдне струкпвне 
(прпфесипналне) прганизације 

- 9 у кауегприји: ушещће у раду (шланствп у кпмисијама, радним телима, пдбприма и др.) институција 
пд јавнпг знашаја, наушних институција и институција културе, струкпвних (прпфесипналних) 
прганизација, наципналних или међунарпдних 

- 2 у кауегприји: рукпвпђеое или ушещће у ваннаставним активнпстима студената 
- 5 у кауегприји: ушещће у наставним активнпстима кпје не нпсе ЕСПБ бпдпве (радипнице, 

перманентнп пбразпваое, курсеви у прганизацији струшних / прпфесипналних удружеоа или 
институција или сл.) 

- 1 у кауегприји: дпмаће или међунарпдне награде и признаоа за унапређеое пбразпваоа, струке и / 
или науке  

- 3 у кауегприји: репризна излагаоа уметнишких дела 
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ПРВИ псуварени ИЗБПРНИ УСЛПВ / ДППРИНПС АКАДЕМСКПЈ И ЩИРПЈ ЗАЈЕДНИЦИ где се навпди референца 
из кауегприје: председник, шлан пргана управљаоа, струшних пргана и кпмисија факултета или универзитета 
у земљи или инпстранству 
 

- Заменик је председника Савеуа Архиуекупнскпг факулуеуа Универзиуеуа у Бепграду у кпји је изабран 
кап предсуавник Депарумана за архиуекууру у пкупбру 2018. 

 
 
ДРУГИ псуварени ИЗБПРНИ УСЛПВ / ДППРИНПС АКАДЕМСКПЈ И ЩИРПЈ ЗАЈЕДНИЦИ где се навпди референца 
из кауегприје: рукпвпђеое или ушещће у активнпстима пд знашаја за развпј и углед факултета, пднпснп 
универзитета  
 

- 2016. гпдине са насуавницима и сарадницима из пбласуи ликпвних умеунпсуи ради на пбликпваоу и 
архивираоу Збирке ликпвних радпва Кабинеуа за Ликпвне фпрме на Архиуекупнскпм факулуеуу 
Универзиуеуа у Бепграду. 
У пквиру акуивнпсуи пдржана је излпжба: Прпстпр: Цртеж и Слика / 60 гпдина Збирке радпва 
Кабинета за Ликпвне фпрме Архитектпнскпг факултета Универзитета у Бепграду, ауупри 
излпжбе прпф. мр Бранкп Павић, прпф. мр Драган Јеленкпвић, ван.прпф. др ум. Милпрад Младенпвић, 
ван.прпф. др Мариела Цвеуић, асс др Иван Шулеуић, прпдукција Архиуекупнски факулуеу Универзиуеуа 
у Бепграду, Аула зграде Архиуекупнскпг факулуеуа, децембар 2016. 
 

 
3. ИЗБПРНИ УСЛПВ / САРАДОА СА ДРУГИМ ВИСПКПЩКПЛСКИМ, НАУШНП-ИСТРАЖИВАШКИМ 

УСТАНПВАМА, ПДНПСНП УСТАНПВАМА КУЛТУРЕ ИЛИ УМЕТНПСТИ У ЗЕМЉИ И ИНПСТРАНСТВУ 
 

Кпмисија кпнсуауује да је кандидау псуварип укупнп 10 референци у пквиру Сарадое са другим 
виспкпщкплским, пднпснп институцијама културе или уметнпсти у земљи и инпстранству пд узбпра у 
зваое ванреднпг прпфеспра 2009. гпдине и пп кауегпријама издваја: 

- 2 у кауегприји: ушещће у реализацији прпјеката, студија и других наушних и уметнишких пствареоа са 
другим виспкпщкплским и наушнп-истраживашким устанпвама, пднпснп устанпвама културе или 
уметнпсти у земљи или инпстранству 

- 5 у кауегприји: Раднп ангажпваое у настави или кпмисијама на другим виспкпщкплским или наушнп-
истраживашким устанпвама, пднпснп устанпвама културе или уметнпсти у земљи или инпстранству 

- 3 у кауегприји: гпстпваоа и предаваоа пп ппзиву на универзитетима у земљи или инпстранству 
 

 

ПРВИ псуварени ИЗБПРНИ УСЛПВ / САРАДОА СА ДРУГИМ УСТАНПВАМА где се навпди референца из 
кауегприје: раднп ангажпваое у настави или кпмисијама на другим виспкпщкплским или наушнп-
истраживашким устанпвама, пднпснп устанпвама културе или уметнпсти у земљи или инпстранству 
 

- Пд леуоег семесура 2013/2014. дп щкплске 2017/2018. гпдине кап насуавник пп ппзиву пбразује 

насуавне курикулуме и впди насуаву на избпрнпм предмеуу Ликпвне фпрме 2 (Бпја у архитектури) на 

Првпј гпдини Пснпвних академских суудија и впди насуаву на предмеуу Ликпвне фпрме 1 (Цртеж у 

архитектури) на Првпј гпдини Пснпвних академских суудија на Грађевинскп – Архиуекупнскпм 

факулуеуу Универзиуеуа у Нищу. 

 

ДРУГИ псуварени ИЗБПРНИ УСЛПВ / САРАДОА СА ДРУГИМ УСТАНПВАМА где се навпди референца из 
кауегприје: Гпстпваоа и предаваоа пп ппзиву на универзитетима у земљи или инпстранству  
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- У маруу 2016. гпдине пдржава предаваое пп ппзиву ппд називпм Фптпграфија кап кпмуникацијски 

канал и визуелни медиј на предмеуу кпјим рукпвпди прпф. Миливпј Павлпвић Визуелни медији на 

Факулуеуу драмских умеунпсуи Универзиуеуа умеунпсуи у Бепграду. 

 
 
 

ПЦЕНА ПБАВЕЗНИХ И ИЗБПРНИХ УСЛПВА 
 
 

У складу са ппщуим услпвима предвиђеним Закпнпм п раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 
75/14, 13/17 – пдлука УС, 113/17 и 95/18 – аууенуишнп уумашеое), и ппсебних услпва предвиђеним шланпм 74. 
Закпна п виспкпм пбразпваоу (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закпн и 73/2018), Суаууупм 
Универзиуеуа у Бепграду (“Гласник УБ” 201/18), Правилникпм п минималним услпвима за суицаое зваоа 
насуавника на Универзиуеуу у Бепграду (“Гласник УБ” 192/16, 195/16, 197/17, 199/17 и 203/18), Правилникпм п 
нашину и ппсуупку суицаоа зваоа и засниваоа реднпг пднпса насуавника Универзиуеуа у Бепграду (“Гласник 
УБ” 200/17), Суаууупм Универзиуеуа у Бепграду – Архиуекупнскпг факулуеуа (“Сл. билуен АФ”, бр. 119/18), и 
Правилникпм п минималним услпвима за суицаое зваоа насуавника на Архиуекупнскпм факулуеуу у Бепграду 
(”Сл. билуен АФ”, бр. 115/17 и шланпвима 128. и 129. Суауууа Архиуекупнскпг факулуеуа Универзиуеуа у Бепграду 
(2018). (Према наведенпм правилнику Архиуекупнскпг факулуеуа, шлан 12: „Кандидауу кпји је преухпднп бип 
ппнпвп биран у зваое ванреднпг прпфеспра, кпд избпра у зваое редпвнпг прпфеспра узимају се у пбзир и 
услпви кпје је у упм ппнпвнпм избпру, пднпснп ппнпвним избприма, испунип.“ У упм смислу, наведене су 
референце пд избпра у зваое ванреднпг прпфеспра, а ппсебнп су исуакнууе референце пд ппследоег избпра у 
зваое ванреднпг прпфеспра.)  
Кпмисија је дпнела закљушак да др ум. Милпрад Младенпвић испуоава све фпрмалне и сущтинске 
критеријуме прпписане пвим актима за избпр у зваое редпвнпг прпфеспра. 
 
 
ППЩТИ  УСЛПВИ: 
 
- Кандидау је заппслен на Архиуекупнскпм факулуеуу Универзиуеуа у Бепграду, у зваоу ванреднпг прпфеспра, 
верификпван Извещуајем бр. 02-5/1-8 пд 10.04.2014. гпдине. 
- Диплпмирани је сликар (дипплпма умеунишкпг каракуера), магисуар је из пбласуи цруеж (диплпма умеунишкпг 
каракуера), ппседује суепен дпкупра умеунпсуи - ликпвне умеунпсуи. 
 
 
ПБАВЕЗНИ УСЛПВИ: 
 
- Кандидау има искусувп у педагпщкпм раду са сууденуима пд 24 гпдине; 
- Кандидау има ппзиуивну пцену педагпщкпг рада дпбијену у сууденуским анкеуама упкпм целпкупнпг 
преухпднпг избпрнпг перипда; 
- Има 9 репрезенуауивних референци (укупнп: Јавнп излагаое умеунишкпг дела на сампсуалним излпжбама – 
25, Јавнп излагаое умеунишкпг дела на кплекуивним жирираним излпжбама и манифесуацијама – 90, 
Кпмерцијална реализација умеунишкпг дела – 5, Ушесувпваое или впђеое ппсебних умеунишких курсева, 
семинара или мајсупрских радипница у земљи и инпсурансуву – 25, Ушещће на дпмаћим или међунарпдним 
кпнкурсима умеунишких дела – 12, Ушещће у раду жирија на дпмаћим и сураним излпжбама, кпнкурсима и 
манифесуацијама – 10, Награде и признаоа за умеунишки рад у земљи и инпсурансуву – 8, Пбјављена уепријска 
или учбенишка дела у земљи и инпсурансуву (коиге и сурушна перипдика) – 2) 
- Кандидау има резулуауе у развпју умеунишкпг ппдмлаука на факулуеуу: у кауегприји Члансувп у кпмисијама 
ПАС, МАС, СПЕЦ. и МР суудија кандидау има укупнп седам (7) шлансуава, у кауегприји Кпмисије за пцену и 
пдбрану дпкупрауа и дпкупрских умеунишких прпјекауа кандидау има укупнп ури (3) шлансува, у кауегприји 
Кпмисије за прпцену уеме дпкупрских умеунишких прпјекауа на суудијама умеунишкпг каракуера кандидау има 
укупнп два (2) шлансува. 
- Кандидау је бип менупр на уридесеу ури (33) заврщна масуер рада у ужпј умеунишкпј пбласуи архиуекуура (у 
кауегприји Менупрсувп на щесу заврщних радпва на свим нивпима суудија укпликп суудијским прпгрампм није 
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пмпгућенп да насуавник буде биран за рукпвпдипца заврщнпг рада, уп се мпже замениуи са две 
репрезенуауивне референце у ужпј умеунишкпј пбласуи за кпју се бира и Кпмисија је навела две 
репрезенуауивне референце кандидауа) 
 
 
Пцена педагпщкпг / наставнпг рада кандидата 
 
Кпмисија кпнсуауује да је кандидау др ум. Милпрад Младенпвић, ванредни прпфеспр, упкпм рада на 
Архиуекупнскпм факулуеуу Универзиуеуа у Бепграду пд ппшеука заппслеоа 1996. гпдине ппсуигап изузеуне 
резулауауе у раду у пбразпвнпј пбласуи Ликпвне уметнпсти радпм на предмеуима: Ликпвнп пбразпваое на 1. 
и 2. гпдини пп суарпм насуавнпм прпграму Архиуекупнскпг факулуеуа, Ликпвни елементи у 1. семесуру и 3Д 
Визуелне кпмуникације: ликпвни елементи у 2. семесуру пснпвних суудија и Ликпвне фпрме у 3. и 4. семесуру 
пснпвних суудија (на предмеуима Ликпвнп приказиваое у архитектури и Бпја и ликпвни кпнцепт). Такпђе, др 
ум. Милпрад Младенпвић ппсуигап је изузеуне резулуауе на предмеуу Уметнпст данас суудијскпг ппдрушја 
Увпд у архитектуру на првпм семесуру пснпвних суудија, кап рукпвпдилац насуаве на предмеуу. 
 
Кпмисија ппсебнп исуише рукпвпђеое избпрним предмеуима на 5. семесуру пснпвних суудија на 
Архиуекупнскпм факулуеуу на кпме кап насуавник спрпвпди низ разнпврсних прпграма у фпрми инуеграције 
ликпвних умеунпсуи и архиуекууре. Кпмисија виспкп вреднује инуердисциплинарни присууп у спрпвпђеоу пве 
насуаве кпју кандидау прганизује или кап насуаву у фпрми инуерфакулуеуске сарадое или крпз сарадоу са 
разлишиуим усуанпвама кулууре.  
Накпн избпра у зваое ванреднпг прпфеспра кандидау впди курс Сећаое града / Архитектпнскп – уметнишки 
прпјекат и инсталација на Тргу Славија у Бепграду кап реакција на кпнцепт и теприју идеје ”сећаоа града”, 
у упку щкплске 2011/2012.гпдине. Курс је прганизпван кап деп међунарпднпг симппзијума Сећаое града / 
Пплитике и праксе укљушиваоа и пшуваоа сећаоа у развпју града, у прганизацији удружеоа Kulturklammer – 
ценура за кулуурне инуеракције, пдржанпм у Кулуурнпм ценуру Бепграда 12.09.-13.09.2011., на кпме је, између 
псуалпг кандидау предаваш на симппзијуму и менупр сууденуске радипнице. У упку щкплске 2012/2013. гпдине 
др ум. Милпрад Младенпвић впди избпрни курс Кустпсираое кап прпјекау инуердисциплинарне сарадое у 
пквиру курса сууденауа Архиуекупнскпг факулуеуа, Факулуеуа ликпвних умеунпсуи у Бепграду, кап и групе 
исупришара умеунпсуи из удружеоа Кустпсираое. Заједнишки радпви сууденауа на курсу приказани су у 
пквиру прпграма 7 х 3  /  Излпжбе академскпг курса Кустпсираое ппд називпм Технплпгија излпжбенпг 
прпцеса / реализација прпјекта "стваран свет", кап заједнишка презенуација радпва сууденауа 
Архиуекупнскпг факулуеуа, Факулуеуа ликпвних умеунпсуи и Исуприје умеунпсуи Филпзпфскпг факулуеуа у 
Бепграду пдржанпј у Галерији U10, у Бепграду у маруу и априлу 2013. Такпђе, Младенпвић је прганизпвап и 
избпрни прпграм Прпјекат мпбилних уметнишких резиденција, у сарадои са Земунским малим умеунишким 
ценурпм у упку щкплске 2013/2014. гпдине. Прпграм радипнице резулуирап је излпжбпм сууденуских радпва 
ппд називпм Пуна кућа, у Галерији Кулуурнпг ценура Црвена кпмуна у Пеурпвцу (Црна Гпра), у пкупбру 2013. 
Ппред пвакп кпнципираних избпрних предмеуа кпд кпјих Кпмисија виспкп вреднује оихпву јавну видљивпсу и 
мпгућнпсу сарадое суденауа Архиуекупнскпг факулуеуа са сууденуима и насуавницима других академских 
инсуиууција и са инсуиууцијама кулууре Кпмисија ппсебнп исуише квалиуеу менупрске радипнице др ум. 
Милпрада Младенпвића Од дипнизијскпг спцијализма дп предатпрскпг капитализма, кпју спрпвпди у 
прганизацији Ценура за визуелну кулууру Музеја савремене умеунпсуи у Бепграду у сепуембру и нпвембру 
2011. гпдине. 
 
Накпн фпрмираоа суудијскпг прпграма Масуер академских суудија Унутращоа архитектура на 
Архиуекупнскпм факулуеуу у Бепграду 2014. др ум. Милпрад Младенпвић рукпвпди насуавпм на избпрнпм 
предмеуу Фптпграфија и архитектура на првпј гпдини суудијскпг прпграма, кап и на избпрнпм предмеуу 
Интердисциплинарни прпјекат / визуелне уметнпсти и архитектура, на другпј гпдини суудијскпг прпграма 
Масуер академских суудија Унутращоа архитектура. На пвим предмеуима кандидау сублимира свпје бпгауп 
педагпщкп искусувп кпје прпизилази из оегпвпг великпг умеунишкпг искусува у инуеграцији дисциплина 
ликпвних умеунпсуи и архиуекууре кпје је најпреппзнауљивије у већем брпју оегпвих ауупрских дела 
унууращое архиуекууре презенупваних у пвпм Реферауу. Наглащенп мулуидисциплинарнп искусувп кандидауа 
кпје Кпмисија виспкп вреднује плишенп је у перманенупм ангажпваоу ванреднпг прпфеспра Милпрада 
Младенпвића у разлишиуим пблицима насуаве на Архиуекупнскпм факулуеуу у Бепграду кпје се сасупји из 
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гпсуујућих предаваоа, ушещћа у насуави на предмеуима ван пбласуи ликпвних умеунпсуи кап и оегпвпг ушещћа 
у брпјним кпмисијама Пснпвних и Масуер академских суудија на Факулуеуу. Ппред раније набрпјаних 
референци кандидауа, Кпмисија ппсебнп, у пвпм кпнуексуу, исуише оегпвп ушещће у реализацији 

45UNBLOCKED / Излпжбе радпва сууденауа Масуер академских суудија архиуекууре и мпдула Урбани дизајн, 

Архиуекуура и Архиуекупнске уехнплпгије, где је заједнп са насуавницима Факулуеуа ангажпваним у 
разлишиуим пбласуима један пд ауупра кпнцепуа и уреднищува презенуације суудијских прпграма у Галерији 
Блпк у Бепграду, априла 2017. гпдине.  
Вреднпсу педагпщкпг квалиуеуа кандидауа пгледа се и у шесупм ангажпваоу кандидауа у насуави на другим 
виспкпщкплским усуанпвама. 

Кпмисија ппсебнп наглащава да др. ум. Милпрад Младенпвић има пдлишне пцене у сууденуским евалуацијама 
оегпвпг педагпщкпг рада. Кпмисија кпнсуауује да кандидау, прецизнпм и уемељнпм припремпм насуавних 
јединица и курикулима кпје ппсуавља, кап и вепма пдгпвпрним присууппм насуави, успещнп пренпси знаоа и 
вещуине неппхпдне сууденуима у умеунишкпм исураживаоу и суицаоу ликпвне кулууре и знашајнп унапређује 
насуаву  на предмеуима на кпјима ради из гпдине у гпдину.  

 
 
Пцена уметнишкпг рада кандидата 
 
Сагледавщи умеунишки рад кандидауа у целини, упкпм шиуаве оегпве умеунишке каријере, и вреднујући оегпв 
рад, Кпмисија исуише да је др ум. Милпрад Младенпвић, ванредни прпфеспр, већ вище пд 25 гпдина изузеунп 
важан ауупр на дпмаћпј умеунишкпј сцени и да је ппуврђена оегпва кпнсуануна репрезенуауивнпсу и у 
предсуављаоу умеунпсуи на међунарпднпм плану. Такпђе, кпмисија ппуврђује дпследан и знашајан 
кпнуинуиуеу у развпју оегпве умеунишке ппеуике, нарпшиуп у перипду накпн оегпвпг избпра у зваое ванреднпг 
прпфеспра.    
Пвп је пре свега ппуврђенп брпјним признаоима и наградама кпје је кап умеуник псуварип. Кпмисија виспкп 
вреднује брпјне награде ауупра пд кпјих се ппсебнп исуишу награде псвпјене на ури Пкупбарска салпна у 
Бепграду кап награде псуварене на најпресуижнијпј манифесуацији ликпвних умеунпсуи у Србији. Кпмисија 
ппсебнп исуише Награду Кулуурнпг ценура Бепграда за оегпв рад на међунарпднпм 55. Пкупбарскпм салпну у 
Бепграду 2014. гпдине, кап и Прву награду XXII Прплећнпг анала у Чашку 2018. гпдине. Пве награде ппуврђују 
кпнуинуирани и преппзнауљиви квалиуеу умеунишкпг рада кандидауа упкпм шиуаве оегпве умеунишке каријере 
унууар кпје су вепма запажене брпјне псуварене награде и признаоа. Младенпвић је лауреау Главне награде 
на пресуижнпм Мемпријалу Надежде Пеурпвић у Чашку а ури пууа је биран у селекцију Критишари су изабрали 
у Кулуурнпм ценуру Бепграда.  
Кпмисија смаура да је важнп исуаћи да је унууар ппља архиуекууре ванредни прпвеспр др ум. Милпрад 
Младенпвић псуварип укупнп псам награда на архиуекупнскп-урбанисуишким кпнкурсима щуп ппуврђује оегпву 
мулуидисциплинарнпсу пд знашаја за оегпв рад на Архиуекупнскпм факулуеуу у Бепграду.       
 
Кпмисија исуише да је умеунишки ппус кандидауа вепма бпгау, слпјевиу и преппзнауљив, а да га је кандидау 
презенупвап на прекп суп сампсуалних и групних излпжби у земљи и инпсурансуву. Кпмисија ппсебнп 
наглащава да је умеунишки рад кандидауа нарпшиуп инуензивиран у ппследоем избпрнпм перипду у кпме је 
псуварип 6 сампсуалних и 45 групних излагаоа на разлишиуим умеунишким манифесуацијама. У ппследоем 
перипду Кпмисија нарпшиуп исуише оегпве сампсуалне излпжбе ппд називпм Страх пд нищта у Салпну Музеја 
савремене умеунпсуи у Бепграду 2011., Неппсредни кпнтексти у Кулуурнпм ценуру Бепграда 2016., кап и 
сампсуалну излпжбу Интервенције у Савременпј галерији у Субпуици 2017. гпдине. Пве ури исуакнууе излпжбе 
предсуављају прпграмски вепма слпжене умеунишке ппдухвауе кпји су на урагу кпнуексууалне умеунпсуи. У 
оима се исуише ликпвна мулуидисциплинарнпсу кпјпм се ауупр бави презенуујући свпје умеунишке радпве крпз 
прпблеме ликпвнпсуи, пднпсе ликпвнпг и архиуекупнскпг прпсупра кап и крпз прпблеме мпгућнпсуи 
акууализације уаквих сурауегија умеунишкпг дела у щирем друщувенпм кпнуексуу.  
Ппследои перипд умеунишкпг суваралащува др ум. Милпрада Младенпвића ппуврђује оегпву сурауещку 
ппзицију у исураживаоима пднпса умеунишкпг дела и прпсупра излагаоа, кап исураживаоа кпјим се ауупр бави 
јпщ пд средине деведесеуих гпдина прпщлпг века, ппшев пд оегпвих знашајних излпжби у Галерији сууденускпг 
кулуурнпг ценура у Бепграду. Кандидау је пд уада псуварип изузеунп запажена међунарпдна излагаоа пд кпјих 
се исуишу излпжбе Urban Fog of Belgrade у Берлину 2003., Belgrade Art Inc. У бешкпј Сецесији 2004. кап и оегпвп 



 55 

ушещће са ликпвним и архиуекупнским радпвима на 10. Међунарпднпј излпжби архиуекууре у Венецији 2006. 
гпдине. Кпмисија ппсебнп исуише оегпва излагаоа у Музеју савремене умеунпсуи у Бепграду на 
реурпспекуивнпј излпжби О нпрмалнпсти / Уметнпст у Србији 1989-2001., на излпжби Шта се дпгпдилп са 
музејем савремене уметнпсти 2012. гпдине, кап и на два групна излагаоа у Салпну Музеја савремене 
умеунпсуи у Бепграду, на излпжбама Трећи Бепград 2011. и Бепград: неместа / Уметнпст у јавнпм прпстпру 
2009. гпдине. Сарадоа са Музејем савремене умеунпсуи псуварена је и прпјекупм Истпријски пквир сећаоа 
(амбијенти за пслущкиваое гласпва прпщлпсти) кпји реализује у пквиру Ценура за визуелна исураживаоа 
МСУБ 2011. гпдине. Кпмисија кап нарпшиуп вредне исуише умеунишке акуивнпсуи кандидауа кап једнпг пд 
псниваша и ппупредседника удружеоа Трећи Бепград, једнпм пд најважнијих ппјава на умеунишкпј сцени у 
земљи у перипду пд 2009. дп 2012. гпдине. Са удружеоем је Милпрад Младенпвић ппред излпжбе у Салпну 
МСУБ излагап и на Independent Art Fair Supermarket у Супкхплму кап и у Piramid Senat у Исуамбулу 2012. гпдине. 
Кпмисија ппсебнп наглащава Младенпвићевп идејнп рещеое за архиуекупнску реализацију пбјекуа Галерије 
Трећи Бепград кап и изузеунп запажене умеунишке радпве и прпјекауе псуварене са Удружеоем. Ппред 
наведених излагашких акуивнпсуи Кпмисија исуише ушещће др ум. Милпрада Младенпвића на 20 међунарпдних 
излпжби или излпжби са међунарпдним ушесницима на кпјима ушесувује у перипду пд избпра у зваое 
ванреднпг прпфеспра пд кпјих ппсебнп исуише ушещће на излпжби Остали радпви (Када се други сусреће са 
другим) у Кулуурнпм ценуру Бепграда 2017., кап и на излпжбама Стварати заједнп – Видети себе у делу 
другпг кап прпизвпда инуерфакулуеуске сарадое канадскпг универзиуеуа Трпа Ривјер (UQTR) и Факулуеуа 
ликпвних умеунпсуи Универзиуеуа умеунпсуи у Бепграду 2017. и 2018. гпдине. 
У свим наведеним акуивнпсуима исуише се дпследнпсу и виспк квалиуеу умеунишких радпва др. ум. Милпрада 
Младенпвића кпјима се, у вепма разнпврсним прпјекуима и уемауским пквирима кусупса и уепреуишара 
умеунпсуи Младенпвићев рад на ликпвнп преппзнауљив и аууенуишан нашин кпнуексууализује и врщи 
умеунишку инуеракцију са уемауским пквирпм и прпсупрпм излагаоа, кап и щирим друщувеним кпнуексупм 
пвих дпгађаја. П раду кандидауа и излпжбама на кпјима је ушесувпвап писали су брпји исупришари умеунпсуи и 
уепреуишари умеунпсуи наведени у пвпм Реферауу. Радпви Милпрада Младенпвића су засуупљени у брпјним 
кплекцијама савремене умеунпсуи у земљи и инпсурансуву. Кпмисија ппсебнп исуише Кплекцију радпва 
Пкупбарскпг салпна Кулуурнпг ценура Бепграда, Збирку Савремена уметнпст Галерије Надежде Пеурпвић, 
Кплекцију Imago Mundi Лушијанп Бенеупна, Кплекцију Музеја Deposito bagagli у Виуприп Венеуу у Иуалији, 
Умеунишку збирку Нарпднпг музеја Краљевп, Кплекцију Галерије савремене умеунпсуи Смедеревп и Легау 
међунарпдних умеунишких радпва Умеунишке кплпније Милещева ппред брпјних других.                   
                
Најппщуији преглед и анализа ликпвних псувареоа др ум. Милпрада Младенпвића псуварена је у оегпвпј 
ауупрскпј мпнпграфији Неппсредни кпнтексти / уметнишки радпви и прпјекти 1994 – 2017. Мпнпграфија је 
биунп прпщиренп и дппуоенп издаое оегпвпг дпкупрскпг умеунишкпг прпјекуа Неппсредни кпнтексти – 
вищемедијска прпстпрна ппставка пдбраоенпм на Факулуеуу ликпвних умеунпсуи Универзиуеуа умеунпсуи у 
Бепграду. Пснпвни сегмену пвпг прпјекуа предсуавља ауупрска излпжба ппд називпм Неппсредни кпнтексти 
реализпвана у Кулуурнпм ценуру Бепграда крајем 2016. гпдине. У мпнпграфији Младенпвић на аналиуишан и 
инпвауиван нашин, у складу са меупдплпгијпм умеунишкпг дпкупрскпг прпјекуа, презенуује свпја исураживаоа у 
ппљу кпнуексууалне умеунпсуи и у пднпсу на оу исуише специфишнпсуи свпјих умеунишких радпва и прпјекауа. 
Прпфеспр Зпран Лазпвић извеп је ппщирну и изразиуп афирмауивну рецензију пве мпнпграфије кпја је у опј 
пбјављена. У рецензији се нарпшиуп исуише мулуидисциплинарни ппсуупак у исураживаоу Милпрада 
Младенпвића кпјим се пдређује паралелизам пднпса ликпвних умеунпсуи и архиуекууре. У упм смислу, 
Кпмисија мпнпграфију дпкупра умеунпсуи Милпрада Младенпвића смаура изууеунп кприснпм не самп за 
сурушну публику већ и за сууденуе Архиуекупнскпг факулуеуа у Бепграду (и щире). Мпнпграфијпм ауупр 
запкружује свпј вепма пбиман писани рад кпји кпнуинуиранп пбјављује у брпјним сурушним и уепријским 
публикацијама и шаспписима наведеним у пвпм Реферауу. 
Кпмисија највищпм пценпм вреднује умеунишки и сурушни рад кандидауа др ум. Милпрада Младенпвића, 
виспкп ценећи щирину и смисап оегпвпг делпваоа у пбласуи ликпвних умеунпсуи. Кпмисија нарпшиуп цени 
упућенпсу кандидауа у разлишиуе дисциплине и меупдплпгије ликпвних умеунпсуи кпје су пд нарпшиуе 
вреднпсуи за суудије на Архиуекупнскпм факулуеуу у Бепграду и у упм смислу пцеоује кандидауа кап изузеунп 
квалиуеунпг прпфесипналца пд великпг знашаја за Факулуеу.                  
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ИЗБПРНИ УСЛПВИ: 
 
- Кпмисија кпнсуауује да је кандидау псуварип укупнп уридесеу (30) референци у пквиру Струшнп – 
прпфесипналнпг дппринпса пд избпра у зваое ванреднпг прпфеспра 2009. гпдине пд укупнп псамдесеу (80) 
псуварених у седам (7) наведених кауегприја.  
- Кпмисија кпнсуауује да је кандидау псуварип укупнп уридесеупеу (35) референци у пквиру Дппринпса 
академскпј и щирпј заједници пд избпра у зваое ванреднпг прпфеспра 2009. гпдине пд укупнп педесеупеу (55) 
псуварених у (9) девеу наведених кауегприја. 
- Кпмисија кпнсуауује да је кандидау псуварип укупнп десеу (10) референци у пквиру Сарадое са другим 
виспкпщкплским, пднпснп институцијама културе или уметнпсти у земљи и инпстранству пд избпра у 
зваое ванреднпг прпфеспра 2009. гпдине пд укупнп двадесеу (20) псуварених у ури (3) наведене кауегприје. 

 
 

Пцена избпрних услпва 
 
Кпмисија исуише да је кандидау др ум. Милпрад Младенпвић псуварип изузеуне резулуауе у пквиру избпрнпг 
услпва сурушнп – прпфесипналнпг дппринпса. Кпмисија ппсебнп наглащава псуварене брпјне референце 
кандидауа из кауегприје аутпрства у уметнишким прпјектима у другим уметнишким пбластима, ппсебнп у 
пбласуима архиуекууре и дизајна ппсуавки умеунишких излпжби, пбласуи сценпграфије, дизајна инуернеу 
плауфпрме, архиуекупнскп – урбанисуишких прпјекауа и прпјекауа унууращое архиуекууре. Кпмисија пцеоује 
кап изузеуну псуварену референцу кандидауа у реализацији архиуекууре ппсуавке међунарпдне излпжбе Пред 
судпм / Уметнпст у ппљу јуридишке естетике, на 28. Мемпријалу Надежде Пеурпвић у Чашку у сепуембру и 
пкупбру 2016. гпдине, према кусупскпм кпнцепуу Симпне Пгоанпвић и Суевана Вукпвића. Младенпвић је ауупр 
архиуекууре ппсуавке у прпсупру Галерије Надежде Пеурпвић и Галерије Рисим у Чашку. Такпђе, Кпмисија 
виспкп вреднује Младенпвићеву ауупрску реализацију Мале галерије у пквиру центра за арт терапију 
Специјалне бплнице за психијатријске бплести "Др Славпљуб Бакалпвић" у Врщцу, у кпауупрсуву са вајарпм др 
ум. Радпщем Анупнијевићем, изведену у упку 2011/2012. гпдине. Велики сурушнп – прпфесипнални дппринпс 
кандидауа пшиуује се и у Идејнпм рещеоу пбјекуа галерије Трећи Бепград и резиденцијалнпг прпсупра за 
умеунике у власнищуву ппрпдице Трупвац на пбали Дунава кпд Паншевашкпг мпсуа, у Бепграду, у пкупбру 2009. 
гпдине.  
Кпмисија виспкп пцеоује и псуварене референце у другим кауегпријама сурушнп – прпфесипналнпг дппринпса. 
Пвп се ппсебнп пднпси на кауегприју Уметнишкх радпва аутпра у дпмаћим или међунарпдним кплекцијама у 
кпјпј Кпмисија издваја и виспкп вреднује псуварену засуупљенпсу у међунарпднпј Кплекцији Лушијана Бенеупна 
Imago Mundi, у власнищуву Luciano Benetton Foundation, у Тревизу у Иуалији где је ауупр засуупљен радпм The 
Bridge on the Ibar, из 2015. гпдине. Брпјни радпви кандидауа у кплекцијама савремене ликпвне умеунпсуи у 
земљи и инпсурансуву ппуврђују оегпв знашајан сурушнп - прпфесипнални дппринпс.  
Такпђе, кпмисија пцеоује кап изузеунп важнан сурушнп - прпфесипнални дппринпс др ум. Милпрада 
Младенпвића у кауегприји уреднищува сурушнпг шаспписа. Кандидау је имап функцију главнпг и пдгпвпрнпг 
уредника шаспписа Forum Савеза архитеката Србије и Друщтва архитеката Бепграда 2007. и 2008. гпдине, 
где је радип на кпнцепуу нпвпг издаоа и уређивап бр.53, а накпн упга имап функцију сарадника редакције. Кап 
главни и пдгпвпрни уредник дпбиуник је признаоа у кауегприји Публикације 30. Салпна архиуекууре у Музеју 
примеоене умеунпсуи за шасппис Forum, "за нпви присууп архиуекупнскпј перипдици кпд нас", у Бепграду 2008. 
гпдине. Такпђе, кпмисија виспкп вреднује уреднишки рад кандидауа на пеупм брпју шаспписа SAJ (Serbian 
architectural journal) за 2013. гпдину кпга уздаје Архиуекупнски факулуеу Универзиуеуа у Бепграду са уемпм 
издаоа About and around Curating.   
 
Кпмисија исуише да је кандидау др ум. Милпрад Младенпвић псуварип изузеуне резулуауе у пквиру избпрнпг 
услпва дппринпса академскпј и щирпј заједници. Сагледавајући референце кандидауа унууар пвих избпрних 
услпва, Кпмисија ппсебнп исуише функције кандидауа у кауегприји председаваоа, шлансува у прганима 
управљаоа, сурушним прганима и кпмисијама факулуеуа где се највищим пценама квалфикује оегпв рад кап 
шлана Кпмисије за припрему уесуа за пријемни испиу Архиуекупнскпг факулуеуа Универзиуеуа у Бепграду пд 
2014. гпдине и кап председника уе Кпмисије пд щкплске 2018/2019. гпдине. Такпђе, знашајна пцена акуивнпсуи 
кандидауа ппуврђена је и оегпвим шлансувпм у Савеуу факулуеуа пд 2009. дп 2013. гпдине у кпме има и 
функцију ппупреуседника Савеуа факулуеуа у кпји је изабран кап предсуавник Депарумана за архиуекууру у 
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пкупбру 2018. Кап ппсебнп вредан дппринпс кандидауа Кпмисија исуише оегпвп шлансувп у Управнпм пдбпру 
Савеза архиуекауа Србије пд 2006. дп 2011. гпдине.  
У пквиру избпрнпг услпва дппринпса академскпј и щирпј заједници у кауегприји ушещћа у акуивнпсуима пд 
знашаја за развпј и углед факулуеуа Кпмисија виспкп вреднује рад др ум. Милпрада Младенпвића на 
пбликпваоу и архивираоу Збирке ликпвних радпва Кабинеуа за Ликпвне фпрме на Архиуекупнскпм факулуеуу 
Универзиуеуа у Бепграду 2016. гпдине заједнп са насуавницима и сарадницима из пбласуи ликпвних умеунпсуи. 
Кпмисија исуише да знашај пве Збирке превазилази пквире Архиуекупнскпг факулуеуа у Бепграду и да је оена  
исупријска ууемељенпсу и ликпвна изузеунпсу ппсуавља у ранг щире кулуурне важнпсуи у нащем друщуву. 
Свесни пве пкплнпсуи ауупри прпф. мр Бранкп Павић, прпф. мр Драган Јеленкпвић, ван.прпф. др Мариела 
Цвеуић, дпц. др Иван Шулеуић су заједнп са др ум. Милпрадпм Младенпвићем приредили знашајну уемауску  
излпжбу Прпстпр: Цртеж и Слика / 60 гпдина Збирке радпва Кабинета за Ликпвне фпрме Архитектпнскпг 
факултета Универзитета у Бепграду у Аули зграде Архиуекупнскпг факулуеуа у децембру 2016. гпдине. 
 
Кпмисија исуише да је кандидау др ум. Милпрад Младенпвић псуварип изузеуне резулуауе у пквиру избпрнпг 
услпва сарадое са другим усуанпвама. У кауегприји ушещћа у реализацији прпјекауа и умеунишких псувареоа са 
другим виспкпщкплским усуанпвама Кпмисија виспкп вреднује ушещће кандидауа у прпјекуу инуерфакулуеуске 
сарадое Факулуеуа ликпвних умеунпсуи Универзиуеуа умеунпсуи у Бепграду и Универзиуеуа Трпа Ривјер у 
Квебеку, Канада (UQTR, Canada) ппд називпм Стварати заједнп – Видети себе у делу другпг (Co–Create, se voir 
dans lˋ oeuvre de lˋ autre). Прпјекау је реализпван у перипду 2016 - 2018. гпдине уз ппдрщку Минисуарсува 
кулууре Републике Србије и амбасаде Канаде у Србији и пдржавап се, између псуалпг, у пквиру манифесуације 
пбележаваоа јубилеја 150 гпдина пд псниваоа Канаде. Такпђе, Кпмисија исуише изузеуан квалиуеу сарадое 
псуварен са насуавницима и сууденуима Вајарскпг пдсека Факулуеуа ликпвних умеунпсуи у Бепграду у упку 
щкплске 2011/12. и щкплске 2012/13. гпдине.  
У пцени испуоенпсуи избпрнпг услпва сарадое са другим усуанпвама кандидауа у кауегприји раднпг 
ангажпваоа у насуави на другим виспкпщкплским усуанпвама Кпмисија исуише знашај ангажпваоа кандидауа 
на Архиуекупнскпм факулуеуу Универзиуеуа Црне Гпре у Ппдгприци у упку  щкплске 2009/2010. где впди насуаву 
из предмеуа Слпбпднп цртаое  на првпм семесуру Пснпвних академских суудија. Такпђе, др ум. Милпрад 
Младенпвић кап насуавник пп ппзиву пбразује насуавне курикулуме и впди насуаву на избпрнпм предмеуу 
Ликпвне фпрме 2 (Бпја у архитектури) на Првпј гпдини Пснпвних академских суудија и впди насуаву на 
предмеуу Ликпвне фпрме 1 (Цртеж у архитектури) на Првпј гпдини Пснпвних академских суудија на 
Грађевинскп – Архиуекупнскпм факулуеуу Универзиуеуа у Нищу пд леуоег семесура 2013/2014. дп щкплске 
2017/2018. гпдине. Кпмисија увидпм у ангажман кандидауа у сарадои са другим усуанпвама преппзнаје у др 
ум. Милпраду Младенпвићу знашајнпг ликпвнпг умеуника и педагпга шији насуавни рад знашајнп афирмище 
квалиуеу Архиуекупнскпг факулуеуа у Бепграду. Пвп је ппуврђенп и у кауегприји гпсупваоа и предаваоа пп 
ппзиву на другим универзиуеуима унууар кпје се исуишу референце кандидауа у гпсупваоима на предмеуу 
Ппетике дигиталне уметнпсти у пквиру дпкупрскпг суудијскпг прпграма Дигитална уметнпст 
Инуердисциплинарних суудија Универзиуеуа умеунпсуи у Бепграду где пдржава блпк предаваоа 2008., кап и 
предаваое на Вајарскпм пдсеку Факулуеуа Ликпвних умеунпсуи Универзиуеуа умеунпсуи у Бепграду 2008. 
Такпђе, кандидау у маруу 2016. гпдине пдржава предаваое пп ппзиву на предмеуу Визуелни медији на 
Факулуеуу драмских умеунпсуи Универзиуеуа умеунпсуи у Бепграду, у децембру 2016. пдржава предаваое пп 
ппзиву на предмеуу Теприје и ппетике мпдерне и савремене уметнпсти на Масуер академским суудијама 
Факулуеуа ликпвних умеунпсуи Универзиуеуа умеунпсуи у Бепграду, кап и предаваое пп ппзиву на предмеуу 
Истприја архитектуре 1 са уемпм Кпнцепт у архитектури и уметнпсти на Грађевинскп-архиуекупнскпм 
факулуеуу Универзиуеуа у Нищу у маруу 2019. гпдине.  
 
Кпмисија виспкп цени изузеуне резулуауе кандидауа др ум. Милпрада Младенпвића у псувариваоу свих 
избпрних услпва: оегпвпг сурушнп – прпфесипналнпг дппринпса, дппринпса академскпј и щирпј заједници, кап 
и резулуауима кандидауа у сарадои са другим усуанпвама.  
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ЗАКЉУШАК И ПРЕДЛПГ КПМИСИЈЕ 
 
 

Увидпм у све наведене елеменуе, кап и приказани насуавни педагпщки рад, уз врлп разнпврсуан и садржајан 
умеунишки ппус кандидауа, Кпмисија је мищљеоа да др ум. Милпрад Младенпвић, ванредни прпфеспр, 
ппсуигнууим резулуауима испуоава све ппуребне ппщуе, кап и Закпнпм предвиђене пбавезне и избпрне услпве 
за избпр насуавника на Универзиуеуу. Такпђе, кпмисија је мищљеоа да кандидау испуоава све фпрмалне и 
сущуинске услпве за избпр у зваое редпвнпг прпфеспра за ужу умеунишку пбласу „Ликпвне умеунпсуи“ на 
Депаруману за архиуекууру Архиуекупнскпг факулуеуа Универзиуеуа у Бепграду. 
 
Кандидау је ангажпван на Архиуекупнскпм факулуеуу кап свесуран и ппсвећен прпфесипналац у ппљу умеунпсуи 
са знашајним ппсуигнууим резулуауима на наципналнпм и инуернаципналнпм нивпу и изузеуним умеунишким 
делима кпја су знашајнп ууицала на развпј кулууре и умеунпсуи, уе је, укупнп са ппсуигнууим резулуауима у 
пквиру насуавнпг прпцеса, псуварип знашајан ууицај на сурушну и умеунишку сферу дисциплине кпјпм се бави 
увећавајући и пбпгаћујући оену ппзицију у друщуву. Свепбухвауним сагледаваоем рада и дпсуигнућа у 
умеунишкпј пбласуи „Ликпвне умеунпсуи“, крпз брпјне излпжбе (сампсуалне и групне), прпјекуе, писане радпве 
и друге акуивнпсуи Кпмисија кпнсуауује да др ум. Милпрад Младенпвић свпјим радпм и дпсуигнууим 
резулуауима у насуави и умеунпсуи суекап углед свесуранпг умеуника и насуавника. 

Др ум. Милпрад Младенпвић има изузеунп бпгау, успещан и вищесуран рад у насуави у умеунишкпм ппљу 
пбразпваоа. Кпмисија ппсебнп исуише знашај умеунишкпг пбразпваоа кандидауа какп у оегпвпм педагпщкпм 
раду са сууденуима, уакп и у прпфесипналнпј делаунпсуи. Кпмисија наглащава да је др ум. Милпрад 
Младенпвић на успещан нашин ппвезап знаоа ликпвнпг умеуника и педагпга са пракуишним и уепреуским 
знаоима из пбласуи ликпвних умеунпсуи и архиуекууре псуварујући ппуребне инуердисциплинарне зехуеве за 
насуавника ликпвних умеунпсуи на Архиуекупнскпм факулуеуу. Др ум. Милпрад Младенпвић свпјим 
умеунишким делпм, кап и педагпщким резулуауима заслужује да буде изабран за редпвнпг прпфеспра на 
Архиуекупнскпм факулуеуу. 

И на крају, Кпмисија жели да исуакне, анализирајући све аспекуе умеунишкпг и педагпщкпг ангажпваоа да је 
прпфесипнална лишнпсу прпфеспра др ум. Милпрад Младенпвић ппсебнпг прпфила и капациуеуа кпји у себи 
сублимира умеуника, насуавника и архиуекуу, уе да је сппспбан да пренесе знеое и вещуине младим 
генерацијама радним ангажпваоем у щкпли, али и ван ое. 
У упм смислу, Кпмисија има задпвпљсувп да предлпжи Избпрнпм већу Архиуекупнскпг факулуеуа да прихвауи 
пвај Реферау и да, уз неппхпдне прпцедуре, упууи предлпг Сенауу Универзиуеуа у Бепграду да изабере 
ванреднпг прпфеспра др ум. Милпрада Младенпвића у зваое редпвнпг прпфеспра за ужу умеунишку пбласу 
„Ликпвне умеунпсуи“ на Универзиуеуу у Бепграду – Архиуекупнкспм факулуеуу. 
 
У Бепграду, 22.04.2019. гпдине. 
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