Образац 4 Д
Д) ППЉЕ УМЕТНПСТИ (пбразпвнп-уметнишка пбласт Архитектура)
САЖЕТАК
РЕФЕРАТА КПМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА
ЗА ИЗБПР У ЗВАОЕ

I - П КПНКУРСУ
Назив факултета: Универзитет у Бепграду Архитектпнски факултет
Ужа наушна, oднпснп уметнишка пбласт: ликпвне уметнпсти
Брпј кандидата кпји се бирају: 1
Брпј пријављених кандидата: 1
Имена пријављених кандидата: 1. др ум. Милпрад Младенпвић, ванредни прпфеспр

II - П КАНДИДАТИМА
1) - Пснпвни бипграфски ппдаци
- Име, средое име и презиме: Милпрад (Јпван) Младенпвић
- Датум и местп рпђеоа: 21. 04. 1966.
- Устанпва где је заппслен: Универзитет у Бепграду Архитектпнски факултет
- Зваое/раднп местп: ванредни прпфеспр
- Наушна, пднпснп уметнишка пбласт: ликпвне уметнпсти
2) - Стручна бипграфија, диплпме и зваоа
Оснпвне студије:
- Назив устанпве: Универзитет уметнпсти у Бепграду, Факултет Ликпвних уметнпсти
- Местп и гпдина заврщетка: Бепград, 1994. гпдине
- Назив устанпве: Универзитет у Бепграду, Архитектпнски факултет
- Местп и гпдина заврщетка: Бепград, 1996. гпдине
Магистеријум:
- Назив устанпве: Универзитет уметнпсти у Бепграду, Факултет Ликпвних уметнпсти
- Местп и гпдина заврщетка: Бепград, 1999. гпдина
- Ужа наушна, пднпснп уметнишка пбласт: ликпвне уметнпсти, цртеж
Дпктпрат:
- Назив устанпве: Универзитет уметнпсти у Бепграду, Факултет Ликпвних уметнпсти
- Местп и гпдина пдбране: Бепград, 2018. гпдина
- Наслпв дисертације: Неппсредни кпнтексти – вищемедијска прпстпрна ппставка
- Ужа наушна, пднпснп уметнишка пбласт: Дпктпр уметнпсти – ликпвне уметнпсти
Дпсадащои избпри у наставна и наушна зваоа:
- 1995. Сарадник у настави
- 1996. Асистент приправник
- 1999. Асистент
- 2004. Дпцент
- 2009. Ванредни прпфеспр
- 2014. Ванредни прпфеспр (реизбпр)

3) Испуоени услпви за избпр у зваое редпвнпг прпфеспра
ПБАВЕЗНИ УСЛПВИ:
oценa / брпј гпдина раднпг искуства
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②

③

④

(запкружити испуоен услпв за зваое у кпје се бира)
Приступнп предаваое из пбласти за кпју се бира, ппзитивнп
пцеоенп пд стране виспкпщкплске устанпве
Ппзитивна пцена педагпщкпг рада у студентским анкетама
тпкпм целпкупнпг претхпднпг избпрнпг перипда

/

Искуствп у педагпщкпм раду са студентима

Прпсешна пцена педагпщкпг рада
према
дпступним, релевантним студентским
анкетама (вище пд 30% ушещћа
студената) пп предметима на
пснпвним и мастер студијама изнпси:
4,60.
Пп предметима: Ликпвни елементи:
4.61; 3Д: Визуелне кпмуникације:
4.48; Ликпвнп приказиваое у
архитектури: 4,50; Бпја и ликпвни
кпнцепт: 4,68; Уметнпст данас: 4,54;
Фптпграфија и архитектура: 4,83;
Прпјекат интеграције визуелних
уметнпсти и архитектуре: 4,55
24 гпдине

(запкружити испуоен услпв за зваое у кпје се бира)

Брпј ментпрства / учешћа у кпмисији
и др.

Резултати у развпју уметнишкпг ппдмлатка на Факултету

Чланствп у кпмисијама ПАС, МАС,
СПЕЦ. и МР студијама:
- шлан Кпмисије за пдбрану
магистарске тезе на
Архитектпнскпм факултету,
Универзитет у Бепграду, за пдбрану
једнпг (1) магистарскпг рада
- шлан Кпмисије на
Интердисциплинарним
ппсдиплпмским студијама,
Универзитет уметнпсти у Бепграду,
за пдбрану једнпг (1) магистарскпг
рада
- шлан Кпмисије за пдбрану
магистарске тезе на Факултету
Ликпвних уметнпсти, Универзитет у
Бепграду, за пдбрану једнпг (1)
магистарскпг рада
- шлан Кпмисије за пдбрану мастер
тезе и мастер заврщних радпва на
студијскпм прпграму Мастер
академских студија Унутращоа

архитектура, Архитектпнски
факултет, Универзитет у Бепграду,
за генерацију студената у щкплскпј
2015/16; 2016/17; 2017/18.
- шлан Кпмисије за пдбрану мастер
тезе и мастер заврщних радпва на
студијскпм прпграму Мастер
академских студија Интегрални
урбанизам, Архитектпнски
факултет, Универзитет у Бепграду,
за генерацију студената у щкплскпј
2017/18;
Кпмисије за пцену и пдбрану
дпктпрских уметнишких прпјеката:
- шлан Кпмисије на
Интердисциплинарним дпктпрским
студијама, Универзитет уметнпсти у
Бепграду, за пдбрану два (2)
дпктпрска уметнишка прпјекта;
- шлан Кпмисије на Факултету
ликпвних уметнпсти, Универзитет
уметнпсти у Бепграду, за пдбрану
једнпг (1) дпктпрскп уметнишкпг
прпјекта.
Члан кпмисије за прпцену теме
дпктпрске дисертације на студијама
наушнпг карактера
- шлан Кпмисије за прпцену теме
дпктпрскпг уметнишкпг прпјекта на
Интердисциплинарним дпктпрским
студијама, Универзитет уметнпсти у
Бепграду, за прпцену теме једнпг
(1) дпктпрскп уметнишкпг прпјекта;
- шлан Кпмисије за прпцену теме
дпктпрскe дисертације на
Филпзпфскпм факултету - Пдељеое
за психплпгију, Универзитет у
Бепграду, за прпцену теме једне (1)
дпктпрске дисартације.
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⑥

Ментпрствп на два заврщна рада 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 једнпм репрезентативнпм
референцпм у ужпј уметнишкпј пбласти за кпју се бира.
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.

1. Референца:
- Intervencije / Interveniálás,
Savremena galerija Subotica / Kortars
Galeria Szabadka, mart 2017. /
Marcius 2017. Излпжбу прати
изабрана видепграфија: Tasid Mile,

Razgovor sa Miloradom
Mladenovidem, TV Subotica, autorski
serijal, premijerno prikazivanje 15. 04.
2017. arhiva rubrike Kultura, 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.
2. Референца:
- Пстали радпви, прпјекат и избпр
Сандрa Стпјанпвић, прпјекат у
пквиру међунарпдне излпжбе
кустпскиое Биљане Ћирић Када се
други сусреће са другим другим,
Културни центар Бепграда,
Галерија Ппдрум, Бепград, јун 2017.
Излпжба са међунарпдним
ушесницима. Излпжбу прати
изабрана библипграфија: Ћирић
Биљана, Када се други сусреће са
другим другим, у каталпгу интервју
са Сандрпм Стпјанпвић Остали
радпви / прпјекат 2017., стр. 80-89,
Бепград: Културни центар
Бепграда, 2017.
- др ум. Милпрад Младенпвић има
ментпрства на укупнп 33 заврщна
мастер рада у ужпј уметнишкпј
пбласти архитектура, пд тпга на 9
диплпмских радпва пп старпм
наставнпм плану и прпграму на
Архитектпнскпм факултету
Универзитета у Бепграду, кап и на
изради и пдбрани укупнп 24
диплпмске (мастер) тезе и
диплпмскпг (мастер) прпјекта у три
студија на шетвртпм (заврщнпм)
семестру Мастер академских
студија – Архитектура.

(запкружити испуоен услпв за зваое у кпје се
бира)
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Три репрезентативне референце у ужпј
уметнишкпј пбласти за кпју се бира (пд кпјих се
најмаое једна пд пвих референци пднпси на
реализпванп делп архитектуре).

Брпј
референци
и др.

Навести референце и другп

8

Три репрезентативне референце у ужпј
уметнишкпј пбласти за кпју се бира у перипду пд
ппслоег избпра, из три разлишите категприје.

9

Шест репрезентативних референци у ужпј
уметнишкпј пбласти за кпју се бира, најмаое две
разлишите категприје, пд кпјих најмаое три пд
избпра у претхпднп зваое, (пд кпјих се најмаое
једна пд пвих референци пднпси на
реализпванп делп архитектуре, а једна на
пбјављенп тепријскп и/или учбенишкп делп).
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Шест репрезентативних референци у ужпј
уметнишкпј пбласти за кпју се бира, из најмаое
три разлишите категприје, пд кпјих најмаое три
у перипду пд ппследоег избпра.

⑪

Девет репрезентативних референци у ужпј
уметнишкпј пбласти за кпју се бира, најмаое три
разлишите категприје, пд кпјих најмаое три пд
избпра у претхпднп зваое (пд кпјих се најмаое
једна пд пвих референци пднпси на
реализпванп делп архитектуре).

1. Репрезентативна референца у
категприји јавнп излагаое
уметнишкпг дела на сампсталним
излпжбама:
- Неппсредни кпнтексти, Ликпвна
галерија Културнпг центра
Бепград, у Бепграду, 17. 11 – 11.
12. 2016. Излпжба је укљушена у
прпграм 56. Пктпбарскпг салпна
ппд називпм Љубавни занпс /
Прплазна емпција у савременпј
уметнпсти и деп је
међунарпднпг прпграма
Пктпбарскпг салпна. Такпђе,
излпжба је укљушена у прпграме:
Дпбре навике – щетоа крпз
савремену уметнпст Бепграда
у прганизацији Ремпнт –
независне уметнишке
аспцијације, Бепград, 19. 11.
2016, кап и КЦБ радипнице за
младе у кпнцепцији и
прганизацији др ум. А.
Недељкпвић, 19. 11. 2016.
Излпжбу прати изабрана
библипграфија и видепграфија:
Младенпвић Милпрад,
Неппсредни кпнтексти, каталпг
са текстпм и прилпзима ппвпдпм
сампсталне аутпрске излпжбе,
Бепград: Културни центар
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 интервју са
уметникпм: Stamenkovid
Snežana, idART / Milorad
Mladenović – 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 Култура,
стр.11, Бепград: Пплитика,
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;
2. Репрезентативна референца у
категприји јавнп излагаое
уметнишкпг дела на кплективним
жирираним излпжбама и
манифестацијама:
- Стварати заједнп – Видети себе у
делу другпг (Co–Create, se voir
dans lˋ oeuvre de lˋ autre) –
Прпстпри кпји се деле, излпжба
кап резултат прпјекта сарадое
Универзитета Трпа Ривјер у
Квебеку (UQTR) и Факултета
ликпвних уметнпсти у Бепграду,
кппрдинатпри прпјекта
Александар Младенпвић и
Миливпј Павлпвић; Галерија
савремене ликпвне уметнпсти
Нищ – Павиљпн у Тврђави, Нищ,
септембар 2017. Излпжба је
међунарпдна. Реализпвана је и у
следећим галеријским
прпстприма са разлишитим
уметнишким инсталацијама рада
Милпрада Младенпвића: а.

Галерија Факултета ликпвних
уметнпсти Унверзитета
уметнпсти у Бепграду, рад је
реализпван и излпзима Галерије,
нпвембар 2017. б. Градска
галерија Ужице, Сланущка 10,
Ужице, децембар 2017. в.
Савремена галерија Субптица /
Kortars Galeria Szabadka, фебруар
2018. / Február 2018. г. Галерија
Културнпг центра Шабац,
излпжба у пквиру прпграма
пбележаваоа Дана франкпфпне
Канаде у Шапцу, 22. март 2018.;
Излпжбу прати изабрана
библипграфија: Mladenovid
Aleksandar, „Co-create“,
realizacija projekta u Srbiji, 20162018., кап и Pavlovid Milivoj,
Nekoliko reči o projektu Stvarati
zajedno / "Co-create" – Videti
sebe u delu drugog – Prostori koji
se dele, увпдни текстпви у
каталпгу, кап и текст: Mladenovid
Milorad, Eksplikacija rada, str. 4649, Beograd: Fakultet likovnih
umetnosti, 2018. Ппвпдпм
излпжбе прганизпван је: Округли
стп и презентација прпјекта
"CoCreate", Ректпрат
Универзитета уметнпсти у
Бепграду, 1. Нпвембар 2017.
3. Репрезентативна референца у
категприји јавнп излагаое
уметнишкпг дела на кплективним
жирираним излпжбама и
манифестацијама:
- Уметнпст и стварнпст / XXII
Прплећни Анале, традиципнална
ликпвна манифестација селектпра
истпришара уметнпсти и музејскпг
саветника Сузане Нпвишић,
прганизација Ликпвни салпн
Дпма културе Чашак и Градска
библиптека Владислав Петкпвић
Дис, Ликпвни салпн Дпма културе
Чашак, мај 2018.За рад на
излпжби Младенпвић је
дпбитник 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 саставу:
истпришарке уметнпсти Слађана
Петрпвић Варагић и Споа
Милићевић, кап и академски
сликар Весна Петрпвић)Излпжбу
прати изабрана библипграфија:
Нпвичић Сузана, Уметнпст и
стварнпст / Свакпдневни
живпт је прекрасан, увпдни
текст у каталпгу XXII Прплећни
Анале, Чашак: Дпм културе Чашак,
мај 2018.
4. Репрезентативна референца у
категприји кпмерцијална
реализација уметнишкпг дела:
- Пткуп за збирку Савремена
уметнпст Уметничке галерије
Надежда Петрпвић, Чачак,
пткуп рада Без назива *Извесне
ппследице+ из 2016. гпдине –
пткуп на Кпнкурсу за
финансираое уметнишких дела из
пбласти визуелних уметнпсти за
2017. гпдину Министарства
културе Републике Србије.
Ппвпдпм пткупа прганизпвана је
излпжба: Аквизиције 2 / 2014 –
2017, Пткупи и ппклпни
уметничких радпва, радпви из
збирке Савремена уметнпст
Уметнишке галерије Надежда
Петрпвић, Уметнишка галерија
Надежда Петрпвић, Чашак,
децембар 2018.
Излпжбу прати изабрана
библипграфија: Радисавчевић
Марија, Авизиције 2014 – 2017,
увпдни текст у каталпгу
Аквизиције 2014 – 2017., Чашак:
Уметнишка галерија „Надежда
Петрпвић“, 2018.
5. Репрезентативна референца у
категприји ушествпваое или
впђеое ппсебних уметнишких
курсева, семинара или
мајстпрских радипница у земљи и
инпстранству:
- Уметничка кплпнија Милешева /
44. сазив међунарпдне кплпније,

сазив Савета кплпније
(председник Гпран Чпајак),
прганизација: Дпм културе
Пријеппље, Пријеппље, август
2017. (Кплпнија са међунарпдним
ушесницима)У пквиру прпграма
кплпније Младенпвић Милпрад
пдржап је јавну презентацију:
Презентација аутпрскпг рада, у
пквиру 44. Сазива Уметнишке
кплпније Милещева у Дпму
културе Пријеппље, 25. август
2017.Ппвпдпм кплпније пдржана
је Излпжба 44. сазива Уметничке
кплпније Милешева, у селекцији
кустпса Јулке Маринкпвић,
Галерија Дпма културе
Пријеппље, август – септембар
2018. (Излпжба са међунарпдним
ушесницима) Излпжбу прати
изабрана библипграфија:
Маринкпвић Јулка, Излпжба 44.
сазива Уметничке кплпније
Милешева, текст у каталпгу
Уметнишка кплпнија Милещева,
44. сазив (2017), Пријеппље: Дпм
културе Пријеппље, август 2018.;
Уметишки рад Милпрада
Младенпвића ппвпдпм 44.
међунарпднпг сазива Кплпније
2017. Без назива *Једна стплица+
из 2016. припада Легату
Уметничке кплпније Милешева у
Пријеппљу. (Међунарпдна
кплекција)
6. Репрезентативна референца у
категприји ушещће на дпмаћим
или међунарпдним кпнкурсима
уметнишких дела:
- Нека врста гпдишоице / 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. / аутпрски рад
са кустпспм Стеванпм Вукпвићем
/Кпнкурсни рад је нпминпван за
ужи избпр

7. Репрезентативна референца у
категприји ушещће у раду жирија
на дпмаћим и страним
излпжбама, кпнкурсима и
манифестацијама:
- Члан је међунарпднпг Жирија за
награде на 56. Пктпбарскпм
салпну ппд називпм Љубавни
занпс / Прплазна емпција у
савременпј уметнпсти шији је
уметнишки директпр Дејвид
Елипт, Председник Mеђунарпднпг
жирија је Гунар Б. Кваран, у
Бепграду, 2016.
8. Репрезентативна референца у
категприји награде и признаоа за
уметнишки рад у земљи и
инпстранству:
- Награда Културнпг центра
Бепград за рад Без назива
*шкплске 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 прати
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.
9. Репрезентативна референца у
категприји пбјављена тепријска
или учбенишка дела у земљи и
инпстранству (коиге и струшна
перипдика):
- Младенпвић Милпрад,

Неппсредни кпнтексти /
уметнички радпви и прпјекти
1994 – 2017, струшна мпнпграфија,
Бепград: Универзитет у Бепграду,
Архитектпнски факултет, 2018;
(ISBN 978-86-7924-205-1)
(COBISS.SR-ID 271217420)
Пдлукпм Департмана за
архитектуру Универзитета у
Бепграду – Архитектпнскпг
факултета бр.01-2399/2-10.1 пд
22.10.2018. гпдине усвпјене су
рецензије арх. Зпрана Лазпвића,
редпвнпг прпфеспра
Архитектпнскпг факултета у
Бепграду, мр. Бранка Павића,
редпвнпг прпфеспра
Архитектпнскпг факултета у
Бепграду и др ум. Милете
Прпданпвића, редпвнпг
прпфеспра Факултета ликпвних
уметнпсти Универзитета
уметнпсти у Бепграду.У
наведенпм издаоу пбјављена је,
у целини, рецензија арх. Зпрана
Лазпвића ппд називпм
Неппсреднп ппстпјаое
„неппсредних кпнтекста“ на
странама 236 – 239.
⑫

Пдпбрен учбеник или мпнпграфија за ужу
пбласт за кпју се бира, ппглавље у пдпбренпм
учбенику за ужу пбласт за кпју се бира,
пбјављени у перипду пд избпра у наставнишкп
зваое ванредни прпфеспр.

(избпр)
Неппсредни кпнтексти /
уметнички радпви и прпјекти
1994 – 2017, мпнпграфија,
Бепград: Универзитет у Бепграду,
Архитектпнски факултет, 2018;
(ISBN 978-86-7924-205-1)
(COBISS.SR-ID 271217420)
- 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. (ISBN 1821-3952)
(COBISS.SR-ID 172308748);
- 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.
(ISBN 1821-3952) (COBISS.SR-ID
172308748);
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)

ИЗБПРНИ УСЛПВИ:

1. Струшнп-прпфесипнални
дппринпс

2. Дппринпс академскпј и
щирпј заједници

Запкружити ближе пдреднице
(најмаое пo две из свих изабраних услпва)
① Члан уређивашкпг пдбпра или уредник наушнпг/ струшнпг/уметнишкпг
шаспписа или збпрника радпва у земљи или инпстранству;
② Члан прганизаципнпг пдбпра или ушесник наушних/струшних
кпнференција и скуппва или уметнишких манифестација
наципналнпг/регипналнпг/међунарпднпг нивпа;
③ Аутпр/кпаутпр прпјекта, елабпрата или студије;
④ Аутпр/кпаутпр/сарадник у уметнишкпм прпјекату у другим уметнишким
пбластима;
⑤ Инпватпр, аутпр/кпаутпр прихваћенпг патента, технишкпг унапређеоа,
експертиза, рецензија радпва или прпјеката.
⑥ Ушещће у прпмпцијама
⑦ Уметнишки радпви у дпмаћим или међунарпдним кплекцијама
① Председник, шлан пргана управљаоа, струшних пргана и кпмисија
факултету или универзитета у земљи или инпстранству;
② Рукпвпђеое или ушещће у активнпстима пд знашаја за развпј и углед
факултета, пднпснп Универзитета;
③ Члан 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;
④ Председник или шлан пргана управљаоа наципналне или
међунарпдне струкпвне (прпфесипналне) прганизације;
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;
⑥ Рукпвпђеое или ушещће у ваннаставним активнпстима студената;
⑦ Ушещће у наставним активнпстима кпји не нпсе ЕСПБ бпдпве
(радипнице, перманентнп пбразпваое, курсеви у прганизацији
струшних/прпфесипналних удружеоа и институција или сл.);

⑧ Дпмаће или међунарпдне награде и признаоа за унапређеое
пбразпваоа, струке и/или науке.
⑨ Репризна излагаоа уметнишких дела
3. Сарадоа са другим
виспкпщкплским,
наушнпистраживашким
устанпвама, пднпснп
устанпвама културе или
уметнпсти у земљи и
инпстранству

① Ушещће у реализацији прпјеката, студија и других наушних и
уметнишких пствареоа са другим виспкпщкплским и наушнпистраживашким устанпвама, пднпснп устанпвама културе или уметнпсти у
земљи или инпстранству;
② Раднп ангажпваое у настави или кпмисијама на другим
виспкпщкплским и наушнп-истраживашким устанпвама, пднпснп
устанпвама културе или уметнпсти у у земљи или инпстранству;
③ Гпстпваоа и предаваоа пп ппзиву на универзитетима у земљи или
инпстранству.

*Наппмена: На крају табеле краткп пписати запкружену пдредницу
1.1.
- Има функцију главнпг и пдгпвпрнпг уредника часпписа Forum Савеза архитеката Србије и Друщтва
архитеката Бепграда 2007. и 2008.гпдине, ради на кпнцепту нпвпг издаоа и уређује бр.53, а накпн тпга
ппстаје сарадник редакције. Кап главни и пдгпвпрни уредник дпбитник је признаоа у категприји
Публикације 30. Салпна архитектуре у Музеју примеоене уметнпсти за шасппис Forum, "за нпви приступ
архитектпнскпј перипдици кпд нас", у Бепграду 2008. гпдине.
- Уредник је петпг брпја часпписа SAJ (Serbian architectural journal) за 2013. гпдину кпга уздаје
Архитектпнски факултет Универзитета у Бепграду са темпм издаоа About and around Curating.
1. 2.
- Нпва урбанпст / глпбализација-транзиција, семинар Друщтва урбаниста Бепграда ( Младенпвић је
представник Савеза архитеката Србије ), Бепград, нпвембар 2007. / ушесник на семинару;
- Октппус, међунарпднп бијенале прпщирених медија, трибина 1 / тепријска пракса : Сппј дисциплина
крпз уметнпст и технплпгију, Архитектпнски факултет у Бепграду, децембар 2007. / ушесник трибине;
- Уметник кап публика / Фпрум: публика п радпвима визуелне уметнпсти / Дискусија међу
публикпм / О прпстприма и сппменицима нестабилнпсти Милпрада Младенпвића, аутпр прпјекта
и мпдератпр Мг Б.М.Стпјадинпвић, прпдукција Удружеое уметника ДЕЗ ПРГ, партнер прпјекта
Културни центар Рекс, Културни центар 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, аутпр прпјекта и мпдератпр
М.Б.Стпјадинпвић, прпдукција Удружеое уметника ДЕЗ ПРГ, партнер прпјекта Културни центар Рекс,
ппдрщка и реализација Фпнд за птвпренп друщтвп – 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 фестивал)
- Сећаое града / Пплитике и праксе укључиваоа и пчуваоа сећаоа у развпју града, међунарпдни
симппзијум, прганизатпр Kulturklammer – centar za kulturne interakcije, партнер прпјекта Brunch,
Културни центар Бепграда, Бепград, 12.09.-13.09.2011. / предаваш на симппзијуму и ментпр радипнице;
(Међунарпдни симппзијум)
- Чији је мпј град ?, Интервенција и мпдерација: Д.Секулић, панел дискусија: Чији је мпј прпблем?,
ушесници:панела Д.Секулић, М.Младенпвић, М.Лађущић, прпјекат је пратећи садржај 52. Пктпбарскпг
салпна у прганизацији НВП Блпкпви, Музеј ”25. мај” – Музеј истприје Југпславије, Бепград, 26.пктпбар
2011. / ушесник панела;
- Арт-терапија, семинар у пквиру редпвних наушних скуппва Психијатријске клинике Клинишкпг центра
у Бепграду, у прганизацији н.в.п. Прпстпр и прпјекта ReMind, Управна зграда Психијатријске клинике,

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1. 3.
-

Бепград, 04.нпвембар 2011./ Младенпвић у пквиру семинара пдржава презентацију 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 презентацију Шта је Трећи Бепград?, Културни центар 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 уметнишке 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. / презентација и ушещће на трибини; (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 стплу;
Невидљива култура – Сајам независне штампане прпдукције, у пквиру манифестације Младенпвић
пдржава презентацију аутпрскпг уметнишкпг прпјекта Book изведенпг у кпппрпдукцији са
прганизацијпм Proartorg, Библиптека Бранкп Миљкпвић, Бепград, 24-25. децембар 2014.
Идентитети и пднпси: скулптура – инсталација – архитектура, панел ппвпдпм излпжбе
Superstructure у Салпну Музеја савремене уметнпсти, 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/ презентација и ушещће на тибини; (Регипнални скуп)
Media Art Festival, selektor festivala Vaštag Vendel, organizator Centar za kulturu Kovin, Kovin, 19. – 25.
seprtembar 2017. / ушесник и предаваш на фестивалу / Mladenovid, M., Prezentacija, javna prezentacija
autorskog rada u okviru Media Art Festivala 2017, 22. seprtembar 2017.
Округли стп и презентација прпјекта "CoCreate", Ректпрат Универзитета уметнпсти у Бепграду, 1.
Нпвембар 2017. / učesnici projekta CoCreate
Трибина п раду и делпваоу прпф. Александра Дерпка (1894 – 1988), прганизација Универзитет у
Бепграду – Архитектпнски факултет, мпдератпр прпф. др М. Рптер Благпјевић, Амфитеатар
Архитектпнскпг факултета, Бепград, 3. децембар 2018. / предаваш на трибини;
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 Уметнишкп – струкпвнпг пдбпра
међунарпдне кпнференције;

Студија мпгућнпсти и ефеката ревитализације, рекпнструкције и адаптације градитељскпг и
сппменичкпг наслеђа будванскпг Старпг града у функцији унапређеоа туристичке привреде Будве,
радни тим у саставу: 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.Рптер-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.екпнпмиста С.Давидпвић (Екпнпмски и

финансијски аспекти) и прпф.др Р.Раткпвић (Туризмплпщки аспекти, туристишки меначмент и
маркетинг), Бепград-Будва, јануар 2006, април 2006.
1. 4.
а) Архитектура и дизајн ппставке уметничке излпжбе
-

-

-

Дизајн и ппставка интерактивне Излпжбе нпвпг наставнпг плана и прпграма АФ, Кпмисија за наставу
АФ, Сала 200 Архитектпнскпг факултета, Бепград, март 2005. / аутпр реализпване ппставке
Идејни прпјекат ппставке излпжбе Архиве / Салпн п Салпну /, пратећи прпграм Пктпбарскпг салпна
2005., ппд патрпнатпм Б.Бурић и у прганизацији Културнпг центра Бепград, са М.Цветић
(нереализпванп), Бепград, април-август 2005. / аутпр прпјекта
BAF / Belgrade Art Fair, Идејнп архитектпнскп рещеое сајамскпг прпстпра и ппставке, пп ппзиву
галерије Remont ( галерија у свпјству арт кпрдинатпра ) и у прганизацији Publicis LPT, прпстпр
Житпмлин магацина у луци Бепград ( нереализпванп ), Бепград, фебруар 2010. / аутпр прпјекта
Пред судпм / Уметнпст у ппљу јуридичке естетике, 28. Мемпријал Надежде Петрпвић, излпжба
кустпса С.Пгоанпвић и С.Вукпвића, Младенпвић је аутпр архитектуре ппставке излпжбе у прпстпру
Галерије Надежде Петрпвић и Галерије Рисим у Чашку, Чашак, реализација септембар – пктпбар 2016. /
аутпр реализпване ппставке; (Архитектура ппставке уметнишких радпва међунарпдне излпжбе)
б) Сценпграфија

-

-

-

-

-

Машта у служби прппаганде, Младенпвић је асистент сценпграфа на прпграму церемпније свешанпг
птвараоа Галерије Себастијан Арт / Inex interexport, прпдукција Публикум, Станислав Шарп и група
ФИА, Бепград, 03.06.1993. / сарадник у реализацији;
Еxт, Б.А.У., Младенпвић је сценпграф у вище прјеката уметнишке групе ЕXТ из Бепграда у тпку 19921994. / кпаутпр у реализацији;
Кинкела, ппзприщна представа у режији П.Пејакпвића, ппзприщна трупа КУД НИКУД, Младенпвић је
аутпр сценпграфије са арх.П.Вукпишићем, премијера Студентски културни центар, Бепград, 10.04.1994. /
кпаутпр у реализацији;
Изведбена1единица, презентација радипнице групе Montažstroj /Загреб/ , прпдукција Ценпи, са
группм Machin a, БИТЕФ театар, Бепград, децембар 1999. / кпаутпр у реализацији;
Нпва тв лица, tv сппт у режији С.Симпјлпвића, Младенпвић је аутпр сценпграфије, прпдукција Центра
за истраживаое и развпј Радип-телевизије Бепград / ТВБепград /, март 2001. / аутпр у реализацији
сценпграфије;
Кп сам ја / перфпрманс глумице Л.Прлпвић, М.Младенпвић и С.Батарилп су аутпри сценпграфије и
кпнцепта ппставке перфпрманса, Галерија O3one, Андрићев венац, Бепград, 19.август 2009. / кпаутпр у
реализацији
в) Дизајн интернет платфпрме
Кпнцепт, презентација и фптпграфије званичне интернет презентације Архитектпнскпг факултета
Универзитета у Бепграду, на интернет адреси www.arh.bg.ac.yu , у сарадои са Д.Васпвићем и уз
фпрмираое OCP платфпрме прганизације OMNICOM, Бепград, 2003.гпдине. Сајт је активан дп 2013.
гпдине. / аутпр у реализацији;
г) Архитектпнскп – урбанистички прпјекти

-

Идејни прпјекат и аутпрски надзпр апартманскпг пбјекта на Чајкинпм брду у Вроачкпј Баои
инвеститпра 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 прпјектант Д.Миљкпвић), Бепград, септембар 2005. / реализпвани пбјекти у тпку
2007.гпдине;

-

-

-

-

-

-

Урбанистичкп-архитектпнскп решеое 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
прпјектпваое и извпђеое радпва у грађевинарству, Смедеревп, нпвембар 2006.
Идејнп решеое дпградое и адаптације ппрпдичне куће Шарац у Бришнику ( Бпсна и Херцегпвина ),
август 2007, реализпванп 2008.
Архитектпнски деп идејнпг прпјекта рекпнструкције, адаптације и дпградое ппрпдичне куће
Машпвић, на Карађпрђевпм брду у Смедереву, јул 2007. , реализпванп 2008.
Архитектпнскп-урбанистичкп решеое стамбенп-ппслпвнпг пбјекта на катастарскпј парцели бр.4837,
КП Крагујевац, Град Крагујевац, између улица Јадранске и Д.М.Бене у Крагујевцу, са
арх.М.Антпнијевићем и арх. Р.Мищићем и сарадникпм на прпјекту Н.Ппппв, Бепград, април 2008.
Трећи Бепград / Идејнп решеое пбјекта галерије и резиденцијалнпг прпстпра за уметнике у
власништву ппрпдице Тртпвац на пбали Дунава кпд Панчевачкпг мпста, Бепград, пктпбар 2009.,
реализација прпјекта пд децембра 2009. (прпјекат није реализпван дп краја)
Идејнп архитектпнскп-урбанистичкп решеое ппстављаоа скулптуре академика Плге Јеврић на кеју у
Чачку, пп ппзиву прганизатпра Мемпријала Надежде Петрпвић у Чашку, Бепград, фебруар 2010.
Идејни прпјекат Винарије Јанкп (са туристичким апартманима) на Плавинцу у Смедереву у близини
Виле Пбренпвића, са арх. Лукпм Младенпвићем, Смедеревп, 2011/2012.
Идејнп решеое двпришнпг прпстпра за арт терапију у пквиру центра за радну терапију Специјалне
бплнице за психијатријске бплести "Др Славпљуб Бакалпвић" у Вршцу, са Р.Антпнијевићем, пктпбар
2012., у реализацији
Прпјекат идејнпг решеоа архитектпнске и уметничке итервенције на фасади Галерије Ремпнт у
улици Маршала Бирјузпва бр. 7, прпјекат припремљен за Кпнкурс за финансираое уметнишких дела из
пбласти визуелних уметнпсти за 2015. гпдину Министарства културе и инфпрмисаоа Републике Србије,
2015., прпјекат није реализпван
Идејни прпјекат Првпг српскпг музеја шљиве, нарушилац прпјекта ппщтина Псешина у сарадои са
Музејем у Ваљеву, реализација прпјекта у сарадои са арх. Л.Младенпвићем и прпјектним бирппм
Ваљевпплан, Псешина, 2015/2016., (М.Младенпвић и Л.Младенпвић су аутпри идејнпг рещеоа
2012/2013.)
ђ) Прпјекти унутрашое архитектуре (ентеријера)

-

Идејни и извпђачки рпјекат ентеријера прпстприја уз галерију Центра за културу Златнп пкп, Нпви
Сад, са арх.И.Куцинпм, дец.1996.
Caffe Zona инвеститпра г.З.Батинића у улици Десппта Ђурђа у Смедереву, реализација ентеријера
јануар 2000.
Ентеријер pub-а Guinnes инвеститпра г.М.Зекпвића у ул.Краља Петра у Смедереву, реализација март
2000.
Caffe Gambini инвеститпра г.Мищића и г.Кривпщића у ул.Краља Петра у Смедереву, са арх. С.Батарилп,
реализација мај 2000.
Caffe Fashion / ex Millennium / инвеститпра г.З.Анђелкпвића у ул. Краља Петра у Смедереву,
реализација мај 2001.
Нпћни клуб Shark инвеститпра г.Анђелкпвића и г.Мищића на Веслашкпм клубу у Смедереву, са
С.Батарилп, прпјекат унутращое архитектуре, реализација 2001/2002.
Рекпнструкција и ентеријер ппслпвнпг прпстпра, у улици Краља Милутина бр.57 у Бепграду
инвеститпра г.Н.Марића, реализација јун 2002.
Клуб Енигма инвеститпра г.Н.Мищића у Дпму културе Смедеревп у улици Карађпрђевпј у Смедереву,
реализација ентеријера септембар 2003.
Клуб Машинац инвеститпра г.Б.Капсарева у улици Кнеза Милпща у Смедереву, прпјекат и реализација
архитектуре унутращоег прпстпра са арх.П.Вукпишићем, септембар 2003.
Клуб Adagio инвеститпра.г.Д.Гуслпва на Веслашкпм клубу у Смедереву, са фптпинсталацијпм Мистишна
река, реализација нпвембар 2005.

-

-

Идејнп решеое кпнцепта упптребе мпдела тетриса у архитектпнскпм уређеоу прпстпра и у градои
нпвпг визуелнпг идентитета Нарпдне библиптеке Србије, пп ппзиву Управе Библиптеке, са М.Цветић (
нереализпванп ), Бепград, нпвембар 2005.
Рекпнструкција и ентеријер кафе-пицерије Замак инвеститпра г.И.Савића у улици Краља Петра у
Смедереву, реализација пд 2004. дп 2007.
Идејнп решеое адаптације Дечијег диспанзера Клиничкпг центра Свети Лука у Смедереву, са арх. К.
Кпчас Јпванпвић, Смедеревп, пктпбар 2007.
Идејнп архитектпнскп решеое Стпнптениске академије Кпцић у прпстпру дела старе аерпдрпмске
зграде (ИМТ) у кпмплексу Airport city на Нпвпм бепграду, Бепград, март 2008.
Дядя Ваня / café smederevo / (ex Fashion), инвеститпра г.В.Спкплпва и г.В.Стпјанпвића у улици Краља
Петра у Смедереву, реализација јул 2009.
Мала галерија у пквиру центра за арт терапију Специјалне бплнице за психијатријске бплести "Др
Славпљуб Бакалпвић" у Вршцу, са Р.Антпнијевићем, пктпбар 2011., реализпванп у тпку 2011/2012.
Идејни прпјекат адаптације и уређеоа Галерије у Смедереву, Младенпвић је реализпвап деп прпјекта
у сарадои са HIPEX - Предузећем за прпјектпваое и извпђеое радпва у грађевинарству, Смедеревп,
нпвембар 2011.

1. 5.
- За пбјављиваое текста 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 дпктпрата кпд издаваша Задужбина Андрејевић, Бепград: Ј.Д. Михајлпвић, Савремени
прпстпри хетерптппија у архитектури, дпктпрат пдбраоен на Архитектпнскпм факултету у Бепграду,
2016.
1. 6.
-

-

-

-

Презентација часпписа: Фпрум / Симптпми кпји трају, презентација шаспписа у пквиру манифестације
Недеља архитектуре Друщтва архитеката Бепграда и Друщтва урбаниста Бепграда, са Стеванпм
Вукпвићем и Ђпрђем Стпјанпвићем, галерија Artget, Културни центар Бепграда, јул 2008.
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, Универзитетска
библиптека Светпзар Маркпвић, 29. септембар 2017.
Прпмпција публикације: Нпва шкпла архитектуре у Бепграду – Бранислав Љ. Фплић, издаое
Архитектпнскпг факултета 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 Арт, заједнп са др Владанпм Ђпкићем, Александрпм Бпбићем и Спаспјем Крунићем, Амфитеатар
Архитектпнскпг факултета, Бепград, 22. нпвембар 2018.

1.7.
- Deposito bagagli Museum, Vittorio Veneto, Italy (рад Без назива *кпжна тпрба са тпшкпвима и мпделпм
впза+ из 1997.)
- Кплекција Art by LakiLine, (радпви са уметнишке радипнице у фабрици пбуће LakiLine у Чашку, из 2001.)
- Кплекција Галерије Културнпг центра Јалпвик у Јалпвику, (радпви са Интернаципналне уметнишке
кплпније у Јалпвику 2003.)
- Кплекција Галерије Културнпг центра Панчевп, (радпви са 6. интернаципналне уметнишке радипнице
Стаклп из 2005.)
- Кплекција NATURE & ART, Псечина (рад Без назива *Мембрана+ из 2011.)
- Кплекција Културнпг центра Нпви Пазар ( рад Без назива *Спндираое терена+, 3 графике из 2012.)

-

Кплекција Дпма културе Чачак (серија радпва Без назива *Спндираое терена+ са Ликпвне кплпније
Чашак 2014. изведени тущем и перпм, кап и акрилним бпјама на папиру 2014.)
Кплекција Центра за ликпвнп пбразпваое Шуматпвачка, Бепград (рад Без назива *щкплска
табла_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. сусрета акварелиста у Ешкпј ппд
називпм Стпгпдищое впде_117 из 2017. гпдине)
Легат Уметничке кплпније Милешева, Пријеппље (рад ппвпдпм 44. међунарпднпг сазива Кплпније
2017. Без назива *Једна стплица+ из 2016. гпдине) (Међунарпдна кплекција)

2. 1.
- Члан је Кпмисије за пријемни испит на архитектпнскпм факултету 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 наставе Катедре за визуелне кпмуникације у щкплскпј
2004/2005. гпдини. 2005. ради на кпнцепту нпвпг мпдела пријемнпг испита на АФ.
- Члан је Радне групе за праћеое квалитета и евалуацију Кпмисије за наставу АФ у щкплскпј 2005/2006.,
кап и Кпмисије за евалуацију у щкплскпј 2006/2007. гпдини. 2008. ради на рекпнструкцији система
евалуације на АФ.
- Рукпвпдилац је Већа прве гпдине студија на АФ пд щкплске 2006/2007. дo 2008/2009. гпдине.
- Члан је Кпмисије за издавашку делатнпст Департмана за архитектуру АФ пд 2008.гпдине.
- Председник Кпмисије за припрему Извещтаја за реизбпр једнпг наставника у зваое ванреднпг
прпфеспра за ужу уметнишку пбласт " Визуелна истраживаоа и архитектпнска графика " на
Архитектпнскпм факултету Универзитета у Бепграду (Извещтај за реизбпр мр Дущана Станисављевића,
дипл.инж.арх.);
- Члан је Савета Архитектпнскпг факултета Универзитета у Бепграду пд щкплске 2009/2010. – 2012/2013.
- Члан је Кпмисије за израду нпвпг кпнцепта пријемнпг испита на Архитектпнскпм факултету у Бепграду
2013. гпдине.
- Члан је Кпмисије за припрему Извещтаја за избпр једнпг сарадника у зваое асистента за ужу наушну,
пднпснп
уметнишку
пбласт Архитектпнскп прпјектпваое и савремена архитектура на
Архитектпнскпм факултету Универзитета у Бепграду ( Извещтај за избпр Владана Стеванпвића,
дипл.инж.арх );
- Члан је Кпмисије за пријемни испит Архитектпнскпг факултета Универзитета у Бепграду пд 2014 – 2018.
гпдине;
- Члан је Кпмисије за статутарна питаоа Архитектпнскпг факултета 2018. гпдине
- Члан је Кпмисије за унапређеое садржаја пријемнпг испита за упис кандидата на прву гпдину пснпвних
академских и интегрисаних академских студија - Архитектура, за щкплску 2018/2019. гпдину;
- Заменик је председника Савета Архитектпнскпг факултета Универзитета у Бепграду у кпји је изабран
кап представник Департмана за архитектуру у пктпбру 2018.
- Члан је Кпмисије за избпр једнпг сарадника у зваоу асистента из уже уметнишке пбласти ликпвне
уметнпсти на Архитектпнскпм факултету Универзитета у Бепграду, пд пктпбра 2018. гпдине;
- Председник је Кпмисије за тест Кпмисије за пријемни испит Архитектпнскпг факултета Универзитета у
Бепграду пд 2019. гпдине;
2. 2.
- 2003. ради на кпнцепту и реализацији званишне Интернет презентације Архитектпнскпг факултета,
шији је администратпр дп краја 2005.
- 2016. гпдине са наставницима и сарадницима из пбласти ликпвних уметнпсти ради на пбликпваоу и
архивираоу Збирке ликпвних радпва Кабинета за Ликпвне фпрме на Архитектпнскпм факултету
Универзитета у Бепграду

2. 3.
- Члан је Удружеоа ликпвних уметника Србије (УЛУС) пд 1994. гпдине дп данас
- Члан је Савеза архитеката Србије (САС), данас Удружеоа архитеката Србије (УАС) пд 2006. гпдине дп
данас
- Један је пд псниваша Независнпг уметнишкпг удружеоа Трећи Бепград (Уметнишке Задруге Трећи
Бепград) и пптпредседник Управнпг пдбпра Удружеоа пд 2010.гпдине. Удружеое напущта 2012..
- Члан је Удружеоа Прпстпр кпје се бави арт-терапијпм пд 2011. гпдине.
2. 4.
- Члан је Управнпг пдбпра Савеза архитеката Србије пд 2006. дп 2011. гпдине
2. 5.
- Члан је Уметнишкпг савета Градске галерије при Музеју у Смедереву 2002.гпдине
- Члан је Струшне кпмисије за реализацију прпјекта Start up city / pokrenuti grad, кпју је фпрмирап Музеј у
Смедереву, а на предлпг Дирекције за изградоу, урбанизам и Грађевинскп земљищте 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 Савета Салпна архитектуре пд 2009.гпдине за 32. Салпн архитектуре у Музеју примеоене
уметнпсти, Бепград, март-април 2010.
- Члан је радне групе за реализацију скулптуре у јавнпм прпстпру академика Плге Јеврић на кеју у Чашку у
пквиру Мемпријала Надежде Петрпвић и у прганизацији Галерије Надежде Петрпвић у Чашку у тпку
2010.
- Пптпредседник 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 Уметнишкпг савета Градске галерије савремене уметнпсти у Смедереву пд 2011 дп 2013.
- Члан је Уметнишкпг савета Ликпвне кплпније у Јалпвику пд 2011.
- Члан је струшне кпмисије за дпделу традиципналне гпдищое Аоине награде из Фпнда Аоа Вера Чплић
најталентпванијем ушенику у пбласти ликпвнпг стваралащтва и дизајна Шкпле за дизајн у Бепграду пд
2014. – 2016. гпдине
- Члан је струшне кпмисије Дпма културе Смедеревп за реализацију Прпјекта израде мурала у Граду
Смедереву 2014.
- Члан је Савета Runaway – International Street Art Festival-а кпји се пдржава у Бепграду у септембру 2016.
2. 6.
- Mентпр je на студентскпм кпнкурсу Holes in the light кпмпаније Velux (рад ппд щифрпм LS6974 Стефана и
Луке Младенпвића), мај 2008;
- Члан је жирија и кпнсултативне групе (са М.Милинкпвић, М.Милпјевић и А.Никезић) за избпр
кпнкурсних студентских рещеоа предвиђених за финансираое студенатских кпнкурсних тимпва
Архитектпнскпг факултета на међунарпднпм кпнкурсу Marsception 2018 (Architectural competition), јун
2018. гпдине;
- Члан је жирија на фптп – кпнкурсу за студенте архитектуре ппд називпм Читаое кпнструкције и
материјала – Архитектура ппслератне Југпславије 1948 – 1980 у прганизацији Центра за
истраживашку делатнпст (ЦИД) Архитектпнскпг факултета Универзитета у Бепграду кпји је прганизпван у
пквиру пратећег прпграма Међунарпднпг фпрума Ствараое кпнкретне утппије: Архитектура
ппслератне Југпславије 1948 – 1980 у прганизацији Центра за културну декпнтаминацију, Бепград,
пктпбар 2018. (Кпнкурс у пквиру међунарпднпг прпграма)

2. 7.
- Прпјект X, сарадник радипнице Concrete Art, ментпри Д.Јеленкпвић и Д.Васпвић, Стара щећерана,
Бепград, април 1996.
- Doing lenguage: Слике, искази, ппјаве..., Радипница 301, Alter Image (off BITEF program), Центар за
културну декпнтаминацију, Павиљпн Вељкпвић, Бепград, пктпбар 1996.
- Пбичаји (супституције), ментпрска радипница М.Младенпвића и арх.Т.Прпкић, Летоа щкпла
архитектуре ( тема Етнп-архитектура), Истраживашка станица Петница, јул 1998. Етнп II (седам кућа),
ментпрска радипница М.Младенпвића, Летоа щкпла архитектуре, Истраживашка станица Петница,
сетембар 1999. (ппрпдишна кућа Миркпвић у Жабарима кпд Ваљева реализпвана је у тпку 2002. гпдине.
пп прпјекту студената Младенпвићеве радипнице)
- Излпжба две ЛША АФ (Летое щкпле архитектуре Архитектпнскпг факултета) / 7 сепских кућа у
ваљевскпм крају, Музеј примеоене уметнпсти, Бепград, пктпбар 1999.
- Дан пградаваоа / псликаваое градилищне пграде /, М.Младенпвић је ментпр једне студијске групе у
пквиру Кабинета за ликпвне фпрме АФ, аутпр кпнцепта прпф.В.Љубинкпвић, прганизација Неимар-Ве,
градилищте ппслпвнп-апартманскпг 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.Станимирпвић, прганизација Грађевинскп-архитектпнски факултет у
Нищу и Друщтвп архитеката Нища, Галерија Друщтва архитеката 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.
2. 8.
- Признаое у категприји "Публикације" 30. Салпна архитектуре Музеја примеоене уметнпсти за часппис
Forum (часппис Савеза архитеката Србије и Друштва архитеката Србије, главнпг и пдгпвпрнпг
уредника Милпрада Младенпвића) "за нпви приступ архитектпнскпј перипдици кпд нас", у Бепграду
марта 2008.гпдине;
- Признаое Веслачкпг клуба Смедеревп за већи брпј уметничких и архитектпнских интервенција у
прпстприма Клуба, 2011. гпдине
2. 9.
У пквиру ппглавља ОБАВЕЗНИ ЕЛЕМЕНТИ / 1.2. Јавнп излагаое уметнишкпг дела на кплективним
жирираним излпжбама и манифестацијама пзнашенп је 3 (три) излпжбе у ппследоем избпрнпм
перипду (пд избпра у зваое ванреднпг прпфеспра) и 2 (две) излпжбе у ранијем перипду.

3.1.
- У јуну 2006. ушествује у студију Tempus прпграма Престпница Бепград на Berlage institute / postgraduate
laboratory of architecture, Rotterdam, Nederland, где сарађује у кпнципираоу мастер курса АФ из пбласти
урбанизма. (студип: Престпница Бепград / Tempus прпграм, прганизација Berlage institute /
postgraduate laboratory of architecture, Rotterdam, Архитектпнски факултет Универзитета у Бепграду,
Rotterdam, јун-јул 2006.)
- У пквиру интерфакултетске сарадое ментпр је и један пд аутпра кпнцепта студентске радипнице
Инверзије / архитектура и текстил Архитектпнскпг факултета и Факултета примеоених уметнпсти и
дизајна у прганизацији Пктппус бијенала прпщирених медија и Архитектпнскпг факултета у Бепграду у
децембру 2007.
- У тпку щкплске 2011/12. и щкплске 2012/13. впди избпрне предмете на матишнпм факултету у фпрми
међуфакултетске сарадое са студентима Вајарскпг пдсека Факултета ликпвних уметнпсти у Бепграду и
са студентима истприје уметнпсти Филпзпфскпг факултета у Бепграду.
- У перипду 2016/2018. гпдине у пквиру интерфакултетске сарадое Факултета ликпвних уметнпсти
Универзитета уметнпсти у Бепграду и Универзитета Трпа Ривјер у Квебеку, Канада (UQTR, Canada)
ушествује у прпјекту сарадое Стварати заједнп – Видети себе у делу другпг (Co–Create, se voir dans lˋ
oeuvre de lˋ autre) кпји се реализује уз ппдрщку Министарства културе Републике Србије и амбасаде
Канаде у Србији и пдржава се, између псталпг, у пквиру пбележаваоа јубилеја 150 гпдина пд псниваоа
Канаде.
3. 2.
- Кап асистент ушествује у настави на предметима Цртаое и Сликаое пдсека Унутращоа архитектура
Факултета примеоених уметнпсти и дизајна Универзитета уметнпсти у Бепграду у щкплскпј 2000./2001.
- У пквиру интерфакултетске 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 ментпр је радипнице ппд називпм Ћелија
за пријатеља на избпрнпм предмету Интермедијска уметнпст Сликарскпг пдсека Факултета ликпвних
уметнпсти Универзитета уметнпсти у Бепграду (рукпвпдилац курса Интермедијска уметнпст прпф. Д.
Јпванпвић, прганизација Д.Грба)
- Члан Кпмисије за припрему Извещтаја за избпр једнпг наставника у зваое дпцента за ужу уметнишку
пбласт " Сликарствп " на Шумарскпм факултету Универзитета у Бепграду (Извещтај за избпр мр Милене
Путник, магистра сликарства);
- У тпку щкплске 2008/2009. впди припремни курс из наставе цртаоа на Архитектпнскпм факултету
Универзитета Црне Гпре у Ппдгприци, Црна Гпра.
- У тпку щкплске 2009/2010. впди наставу из предмета Слпбпднп цртаое на првпм семестру Пснпвних
академских студија на Архитектпнскпм факултету Универзитета Црне Гпре у Ппдгприци, Црна Гпра.
- У тпку летоег семестра 2013/2014. впди Припремни курс из наставе цртаоа на Грађевинскп Архитектпнскпм факултету Универзитета у Нищу.
- Члан је Кпмисије за реализацију Пријемнпг испита на Грађевинскп-архитектпнскпм факултету
Универзитета у Нищу 2014. гпдине;
- Пд летоег семестра 2013/2014. дп щкплске 2017/2018. кап наставник пп ппзиву пбразује наставне
курикулуме и впди наставу на избпрнпм предмету Ликпвне фпрме 2 (Бпја у архитектури) на Првпј
гпдини Пснпвних академских студија и впди наставу на предмету Ликпвне фпрме 1 (Цртеж у
архитектури) на Првпј гпдини Пснпвних академских студија на Грађевинскп – Архитектпнскпм
факултету Универзитета у Нищу.
- Члан је Кпмисије за припрему извещтаја п спрпвпђеоу кпнкурса за избпр наставника на Виспкпј щкпли
ликпвних и примеоених уметнпсти струкпвних студија у Бепграду (Извещтај за избпр мр Драгане Јпкић,
дипл. сликара, дипл.инж.арх);

3. 3.
-

-

-

-

У марту 2008. за пптребе реализације наставе предмета Ппетике дигиталне уметнпсти у пквиру
дпктпрскпг студијскпг прпграма Дигитална уметнпст Интердисциплинарних студија Универзитета
уметнпсти у Бепграду пдржава блпк предаваоа на тему Дигитална архитектура у Ректпрату
Универзитета уметнпсти у Бепграду;
У децембру 2008.гпдине пдржава предаваое пп ппзиву на Вајарскпм пдсеку Факултета Ликпвних
уметнпсти Универзитета уметнпсти у Бепграду;
У априлу 2009. пдржава предаваое пп ппзиву ппд називпм Разлишита места, разлишити смерпви (п
аутпрскпм раду .М.Младенпвића) у Анфитеатру Факултета ликпвних уметнпсти Универзитета уметнпсти
у Бепграду, Сликарски пдсек у Булевару Впјвпде Путника у Бепграду;
У марту 2016. гпдине пдржава предаваое пп ппзиву на предмету Визуелни медији на Факултету
драмских уметнпсти Универзитета уметнпсти у Бепграду;
У децембру 2016. пдржава предаваое пп ппзиву на предмету Теприје и ппетике мпдерне и савремене
уметнпсти на Мастер академским студијама Факултета ликпвних уметнпсти Универзитета уметнпсти у
Бепграду у децембру 2016. у Ликпвнпј галерији Културнпг центра Бепграда;
У августу 2018. пдржава предаваое пп ппзиву у пквиру прпграма Трибина: на свежем ваздуху са...
Центра за ликпвнп пбразпваое Шуматпвашка у Бепграду;
У марту 2019. пдржава предаваое пп ппзиву на предмету Истприја архитектуре 1 (Птвпрени шас) са
темпм Кпнцепт у архитектури и уметнпсти на Грађевинскп-архитектпнскпм факултету Универзитета
у Нищу;

III - ЗАКЉУЧНП МИШЉЕОЕ И ПРЕДЛПГ КПМИСИЈЕ
Накпн изврщене анализе пстварених резултата, струшнп прпфесипналнпг - уметнишкпг и педагпщкпг
рада др ум. Милпрад Младенпвић је пд ппследоег избпра у зваое ванредни прпфеспр кап и у
целпкупнпм уметнишкпгпм и педагпщкпм раду пд засниваоа раднпг пднпса на виспкпщкплскпј
устанпви, Факултету, пстварип Закпнпм предвиђене услпве и тп:
Ппщти услпви:
-

Анализпм кпнкурснпг материјала у складу са ппщтим услпвима предвиђеним Закпнпм п раду, Закпна п
виспкпм пбразпваоу, Статутпм Универзитета у Бепграду, Правилникпм п минималним услпвима за
стицаое зваоа наставника на Универзитету у Бепграду, Правилникпм п нашину и ппступку стицаоа
зваоа и засниваоа реднпг пднпса наставника Универзитета у Бепграду, Статутпм Универзитета у
Бепграду – Архитектпнскпг факултета и Правилникпм п минималним услпвима за стицаое зваоа
наставника на Архитектпнскпм факултету у Бепграду, Кпмисија кпнстатује да је ванредни прпфеспр др
ум. Милпрад Младенпвић заппслен на Архитектпнскпм факултету у Бепграду верификпван Извещтајем
бр 02-5/1-8 пд 10. 04. 2014. гпдине, Кпмисија у саставу: мр Бранкп Павић, председник Кпмисије,
редпвни прпфеспр Архитектпнскпг факултета у Бепграду, арх. Зпран Лазпвић, шлан Кпмисије, редпвни
прпфеспр Архитектпнскпг факултета у Бепграду, др Мипдраг Шувакпвић, шлан Кпмисије, редпвни
прпфеспр Факултета музишке уметнпсти у Бепграду.

Пбавезни услпви:
-

Кандидат има искуствп у педагпщкпм раду на виспкпщкплскпј устанпви Факултету пд двадесет и шетири
(24) гпдине;
Кандидат има ппзитивну пцена педагпщкпг рада у студентским анкетама тпкпм целпкупнпг претхпднпг
избпрнпг перипда кап и у свим ранијим избприним перипдима;
Кандидат је пстварип девет (9) репрезентативних референци из псам (8) категприја пд укупнп (177) стп и
седамдесет и седам референци; ( укупнп - Јавнп излагаое уметнишкпг дела на сампсталним излпжбама

-

-

– 25, Јавнп излагаое уметнишкпг дела на кплективним жирираним излпжбама и манифестацијама – 90,
Кпмерцијална реализација уметнишкпг дела – 5, Ушествпваое или впђеое ппсебних уметнишких
курсева, семинара или мајстпрских радипница у земљи и инпстранству – 25, Ушещће на дпмаћим или
међунарпдним кпнкурсима уметнишких дела – 12, Ушещће у раду жирија на кпнкурсу из пбласти
уметнпсти и архитектуре – 10, Награде и признаоа за уметнишки рад у земљи и инпстранству – 8,
Пбјављена тепријска или учбенишка дела у земљи и инпстранству, коиге и струшна перипдика – 2)
Кандидат је пстварип резултате у развпју уметнишкп - наставнпг ппдмлатка на факултету; у категприји
Чланствп у кпмисијама ПАС, МАС, СПЕЦ. и МР студија кандидат има укупнп пет (5) шланства, у категприји
Кпмисије за пцену и пдбрану дпктпрата и дпктпрских уметнишких прпјеката кандидат има укупнп три (3)
шланства, у категприји Кпмисије за прпцену теме дпктпрских дисартација и теме дпктпрских уметнишких
прпјеката на студијама уметнишкпг карактера кандидат има укупнп (2) шланства
Кандидат је бип ментпр на укупнп 33 заврщна Мастер рада у ужпј уметнишкпј пбласти архитектура на
Архитектпнскпм факултету Универзитета у Бепграду (у категприји Ментпрствп на щест заврщних радпва
на свим нивпима студија 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; кандидат има две репрезентативне референце
Избпрни услпви:
из све три категприје избпрних услпва др ум. Милпрад Младенпвић је пстварип у пквиру сваке
категприје вище разлишитих елемента и вище пд две разлишите референце из сваке категприје и тп:

-

СТРУЧНП ПРПФЕСИПНАЛНИ ДППРИНПС из седам (7) категприја пстварип је укупнп псамдесет (80)
референци, пд тпга тридесет (30) пд ппследоег избпра у зваое ванредни прпфеспр;
ДППРИНПС АКАДЕМСКПЈ И ШИРПЈ ЗАЈЕДНИЦИ из девет (9) категприја пстварип је укупнп педесет и пет
(55) референци, пд тпга тридесет и пет (35) пд ппследоег избпра у зваое ванредни прпфеспр;
САРАДОА СА ДРУГИМ ВИСПКПШКПЛСКИМ, НАУЧНП - ИСТРАЖИВАЧКИМ УСТАНПВАМА, ПДНПСНП
УСТАНПВАМА КУЛТУРЕ ИЛИ УМЕТНПСТИ У ЗЕМЉИ И ИНПСТРАНСТВУ из три (3) категприје пстварип је
укупнп двадесет (20) референци, пд тпга десет (10) пд ппследоег избпра у зваое ванредни прпфеспр;

Увидпм у све наведене елементе, кап и приказани наставни педагпщки рад, уз врлп разнпврстан и
садржајан уметнишки ппус кандидата, Кпмисија је мищљеоа да др ум. Милпрад Младенпвић, ванредни
прпфеспр, ппстигнутим резултатима испуоава све пптребне ппщте, кап и Закпнпм предвиђене пбавезне
и избпрне услпве за избпр наставника на Универзитету. Такпђе, кпмисија је мищљеоа да кандидат
испуоава све фпрмалне и сущтинске услпве за избпр у зваое редпвнпг прпфеспра за ужу уметнишку
пбласт „Ликпвне уметнпсти“ на Департману за архитектуру Архитектпнскпг факултета Универзитета у
Бепграду.
Кандидат је ангажпван на Архитектпнскпм факултету кап свестран и ппсвећен прпфесипналац у ппљу
уметнпсти са знашајним ппстигнутим резултатима на наципналнпм и интернаципналнпм нивпу и
изузетним уметнишким делима кпја су знашајнп утицала на развпј културе и уметнпсти, те је, укупнп са
ппстигнутим резултатима у пквиру наставнпг прпцеса, пстварип знашајан утицај на струшну и уметнишку
сферу дисциплине кпјпм се бави увећавајући и пбпгаћујући оену ппзицију у друщтву. Свепбухватним
сагледаваоем рада и дпстигнућа у уметнишкпј пбласти „Ликпвне уметнпсти“, крпз брпјне излпжбе
(сампсталне и групне), прпјекте, писане радпве и друге активнпсти Кпмисија кпнстатује да др ум.
Милпрад Младенпвић свпјим радпм и дпстигнутим резултатима у настави и уметнпсти стекап углед
свестранпг уметника и наставника.
Др ум. Милпрад Младенпвић има изузетнп бпгат, успещан и вищестран рад у настави у уметнишкпм
ппљу пбразпваоа. Кпмисија ппсебнп истише знашај уметнишкпг пбразпваоа кандидата какп у оегпвпм
педагпщкпм раду са студентима, такп и у прпфесипналнпј делатнпсти. Кпмисија наглащава да је др ум.
Милпрад Младенпвић на успещан нашин ппвезап знаоа ликпвнпг уметника и педагпга са практишним и
тепретским знаоима из пбласти ликпвних уметнпсти и архитектуре пстварујући пптребне
интердисциплинарне зехтеве за наставника ликпвних уметнпсти на Архитектпнскпм факултету.

Др ум. Милпрад Младенпвић свпјим уметнишким делпм, кап и педагпщким резултатима заслужује да
буде изабран за редпвнпг прпфеспра на Архитектпнскпм факултету. У тпм смислу, Кпмисија има
задпвпљствп да предлпжи Избпрнпм већу Архитектпнскпг факултета да прихвати пвај Реферат и да, уз
неппхпдне прпцедуре, упути предлпг Сенату Универзитета у Бепграду да изабере ванреднпг прпфеспра
др ум. Милпрада Младенпвића у зваое редпвнпг прпфеспра за ужу уметнишку пбласт „Ликпвне
уметнпсти“ на Универзитету у Бепграду – Архитектпнкспм факултету.

У Бепграду, 22. 04. 2019. гпдине
ППТПИСАНИ ЧЛАНПВИ КПМИСИЈЕ

______________________________________________
мр Бранкп Павић, графишар, председник
редпвни прпфеспр Архитектпнскпг факултета
Универзитета у Бепграду

______________________________________________
мр Драган Јеленкпвић, вајар,
редпвни прпфеспр Архитектпнскпг факултета
Универзитета у Бепграду

_____________________________________________
др ум. Милета Прпданпвић, сликар,
редпвни прпфеспр Факултета ликпвних уметнпсти
Универзитета уметнпсти у Бепграду

